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Staten enChinadoor ons te
richtenopeenhumaneaanpak
vankunstmatige intelligentie.
IndeVSwordt de technologie
vooral ingezet doorbedrijven
voor commerciële doeleinden. In
Chinawordt gaat het omgebruik
voorde totalitaire doeleinden
vandeoverheid. Latenwe inEu-
ropakunstmatige intelligentie
inzetten voormaatschappelijke
doeleinden.Watdat betreft ben
ikhet helemaal eensmethet be-
toog vanFD-essayist SaskiaNijs
(1 juni).

DeEuropeseCommissie
maakt €9,2mrd vrij voorhet
programma ‘Digitaal Europa’,
over algoritmen, data en cybervei-
ligheid. Latenweeenflinkdeel
daarvanbestedenaandeontwik-
kelen vankunstmatige intelligen-
tie diemenselijkewaardigheid
voorop stelt. Deboeken van
YuvalNoahHarari, Sapiens en
HomoDeus, kunnenonsdaarbij
helpen.

Harari beschrijft hoedemens-
heid induizenden jaren tijd aller-
lei intersubjectievewaarheden
heeft ontwikkeld: goden, geld,

natiestaten,mensenrechten
enmeer vandat soort ‘dingen’.
Die ‘dingen’ bestaanniet in
natuurkundige zin,maarwel
inpraktische zin, omdat grote
groepenmensenerin geloven.
Zokondenmensenpiramiden
bouwenenwettenproduceren.
Verderbeschrijft hij hoeweopdit
moment informatietechnologie
enbiotechnologie combineren;
we integreren computerfuncties
inonze lichamenendelegeren
menselijke takenaanAI.Het tijd-
perk vanmensen lijkt voorbij. Dit
is echter niet hetmoment ombij
depakkenneer te zitten. Ikdenk
datHarari onsookeenoplossing
aanbiedt.

Diemensenrechten, die ont-
staanniet vanzelf.Maar alswe er
voldoende energie in steken, dan
kunnenwe ze latenbestaan, in
praktische zin. Alsweons zorgen
makenover de versmelting van
mens enmachine, ende toene-
mendemacht vankunstmatige
intelligentie dankunnenwe
mensenrechtenals kompas ge-
bruiken voordeontwikkeling en

toepassing vandie technologie.
Eendergelijke gedachtegang

staat verwoord in een recent stuk
vandeEuropeanGrouponEthics
in Science andNewTechnolo-
gies.Die groepwilmenselijke
waardigheid,mensenrechten en
ethischeprincipes als leidraad
gebruiken.

Het is tijd voor eenhumanis-
tische renaissance. Latenwe
kritischkijkennaardepraktijken
vanbedrijven enoverhedendie
data verzamelen, er algoritmes
op los laten enonsmanipuleren.
AlsmensenopFacebook infil-
terbubbels zitten ennepnieuws
lezen,wat blijft er danover van
solidariteit endemocratie?Als
kinderenopYouTubefilmpjes
ziendie steeds vreemderworden
(daar zorgt het algoritme voor,
omhunaandacht vast te hou-
den),wat doet datmethunauto-
nomie en veiligheid?Als tieners
hunbestmoetendoenom leuk
over te komenopSnapchat en
Instagram,wat betekent dat voor
huneigenwaarde endiversiteit?
Inhandhaving en rechtsgang
wordennudata enalgoritmen
gebruiktwaarindiscriminatie
verstopt zit, waardoor rechtvaar-
digheidonderdruk staat.

Nu is hetmoment om in te
grijpen.Oppolitiekniveau is de
AlgemeneVerordeningGege-
vensbeschermingalvast eengoed
voorbeeld, inclusief het ‘recht

opuitleg’. Bedrijven zullenhun
verdienmodellenmoetenom-
vormen:weg vangratis-met-ad-
vertenties gebaseerdopengage-
ment (maarhet lijktmeer op
verslaving), ennaar producten en
dienstendie autonomie endiver-
siteit ondersteunen, enwaarvoor
mensenwillenbetalen.

Hiervoor kunnenwe inspiratie
halenuit hetwerk vanShannon
Vallor, professor aanSantaCla-
raUniversity in SiliconValley.
InTechnology and theVirtues
beschrijft zehoewe technologie
kunnengebruiken voorhet culti-
veren vandeugden zoals zelfbe-
heersing,moed, empathie, zorg
enburgerschap.Uen ik zullen
onsmeerbewustmoetenworden
vanhoekunstmatige intelligentie
ons levenbinnensluipt en er kri-
tischmeeomgaan.

Danhebbenwehopelijk over
eenpaar jaarmenswaardige al-
goritmen inonzeproducten en
diensten, net zoalswenubiolo-
gischebananenof fair-tradespij-
kerbroekenhebben.Daarmee
bouwenwe inEuropa voort op
onzehumanistische traditie en
kunnenweons succesvol onder-
scheiden vandeVSen vanChina.

MarcSteen is senior onderzoe-
ker bij TNOenzobetrokken
bij het onderzoeksprogramma
Verantwoordewaardecreatie
metbigdata.

Gebruik kunstmatige intelligentie voor
behalenmaatschappelijke doeleinden
Europamoet inzetten op algoritmes die deugden alsmoed en empathie stimuleren

Wat doen de algo-
ritmes van YouTube
met de autonomie
van kinderen?
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