CfP Framtider
Tidsskrift for kjønnsforskning ønsker bidrag til temanummer Framtider som skal
gis ut som nummer 2 i 2021. Fristen for å sende inn abstract (sammendrag) for aktuelle
bidrag er 15. juni 2020.
Spørsmål om framtider - for hvem, med hvem og av hvem - er et feministisk
anliggende. I dette temanummeret inviterer vi til tverrfaglige innspill og analyser av
framtid og framtidstenkning.
For noen er tanken på framtid løfterikt og full av muligheter, og for noen er framtid
uforutsigbart og utilgjengelig. I vår tid har spørsmål om en levelig framtid blitt
reaktualisert i kjølvannet av en økt bevissthet om framtid som en materiell, sosial,
økologisk, teknologisk, politisk og etisk størrelse. Hvordan er framtiden knyttet til
kjønn, seksualitet, kropp og andre sosiale kategorier? Hvordan henger spørsmål om
framtid også sammen med forståelser av nåtid og fortid? Hvem har adgang til (å tenke
på) en framtid som noe konkret og bestemt, eller håpefullt? Hvilke premisser setter
framtiden for eksistens og levelighet i nåtida? For hvem blir framtiden til en forlengelse
av ulevelighet? På hvilke måter åpner spørsmål om framtid for nytenking, endring og
kritiske intervensjoner i etablerte strukturer, normer og institusjoner?

Relevante innganger kan være, men er ikke begrenset til
o Visjoner og spekulasjoner. Forestillinger om og visjoner for en tenkt
framtid finnes i spekulativ fiksjon, men også i politiske og
organisatoriske styringsdokumenter, i aktivisme for endring, i
organiseringen av hverdagsliv, arbeidsliv og familieliv, så vel som i
kulturelle tradisjoner og normer. Hva slags premisser og ideer kan en
tenkt framtid hvile på, og hvordan kan framtidsvisjoner og spekulasjoner
synliggjøre etablerte strukturer og maktrelasjoner?
o Framtidas livsvilkår. Spørsmål om (u)levelige liv er koblet til spørsmål
om strukturell ulikhet og interseksjonelle livsbetingelser. På hvilket
grunnlag kan en snakke om framtid, og hvilke utopiske eller dystopiske
scenarioer har en tilgang til? Hvilke inkluderings– og
ekskluderingsmekanismer opererer i vår tids bio- og nekropolitikker?
Hvilke alternative økonomiske systemer og strukturer for (om)fordeling
kan vi forestille oss?
o Antropocene framtider? Menneskets tradisjonelle status og rolle som
uovertruffen skapning på planeten er under press. Fagfelt slik som blant
annet (feministisk) posthumanisme, humanimal studier og økohumaniora gir nye innganger til å problematisere hierarkier,
maktrelasjoner, identitet og materialitet.
o Framtidas arbeidsliv. Robotifisering, outsourcing og arbeidsmigrasjon,
og i skrivende stund også Covid-19 pandemien, reiser spørsmål om

verdien av arbeid og sosial reproduksjon, og om både kjønnede,
rasialiserte og klassebaserte strukturer i arbeidsliv og hverdagsliv.
o Framtidas (teknologiske) grenser. Spørsmål om grenser handler både
om teknologisk regulering av migrasjon og mobilitet, om innovasjon og
medisinsk behandling, og om overvåking, sosial kontakt og kontroll i lys
av digitalisering og sosiale medier
o Kunnskapsproduksjon. På hvilke måter kan framtidstenking og
framtidsscenarioer prege vilkår for kunnskapsproduksjon og forskning?
Hva står på spill i en tid med anti-intellektualisme, populisme, fake news,
big data, og nye grenseoppganger mellom tradisjonelle, sosiale og
ideologiske medier og større informasjonsflyt?

Temanummeret vil bli publisert som nummer 2 i 2021. Send et sammendrag på 250
ord til redaktørene Lene Myong og Ingvil Hellstrand innen 15. juni 2020. Har du en
idé eller et forslag du vil diskutere, ta gjerne kontakt i forkant av fristen.
På bakgrunn av innsendte bidrag vil redaktørene invitere noen av forfatterne til å sende
inn et fullstendig artikkelutkast med frist 1. desember 2020. Innsendt artikkel vil
gjennomgå ordinær fagfellevurdering.

