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Vi ❤ digitalisering

big-mother.dk

OVERVÅGNINGSSTATEN

BIG MOTHER-STATEN

Overvågingskameraer
Nummerpladelæsere
Adfærdsovervågning
Ansigtsgenkendelse
Digital efterforskning

Vi tager os af de svageste
Vi digitaliserer for at blive mere effektive
Vi sparer penge og får flere varme hænder
Vi bekæmper kriminalitet med algoritmer
Vi indsamler og koncentrerer data

…for at gøre det nødvendige

…for at gøre, hvad er godt for samfundet

2022
AUTOMATSTATEN?
• Vi ved, hvad du har behov for,
før du selv gør det
• Vi drager omsorg for, at du kan
leve et godt liv
• Vi skaber tryghed ved at borgernudge væk fra upassende
adfærd
• Vi bekæmper kriminalitet før den
opstår
• Hvis du ikke har noget at skjule,
er der ingen grund til at være
bange

Til møde hos kommunen
•

Du skal til et møde på kommunen og vil gerne lave automatisk optankning på
dit Rejsekort, men du får at vide, at ”din identitet er ikke bekræftet”, så du er
nødt til at tage bilen i stedet

•

Til mødet får du at vide, at din fremtid er forudsagt og at der er 78%
sandsynlighed for, at du bliver langtidsarbejdsløs

•

En væsentlig årsag til de 78% er, at din morfar er født i Islamabad, men dog
også at du bruger en del tid på sociale medier

•

Din fremtid er defineret som et gennemsnit af alle dem som ligner dig, så der
tages ikke hensyn til dit frivillige arbejde som hjerteløber og håndboldtræner

•

Da du spørger om andre årsager får du at vide at ”sådan er det bare”;
systemet kan nemlig ikke årsagsforklare

•

Da du kommer ud til bilen finder du at nummerpladerne er klippet, men
politimanden med saksen kan ikke forklare hvorfor – og skrider

•

I din søgen efter en kæreste bladrer du samme aften febrilsk på Tinder og
matcher overraskende pludselig med en kendt skuespillerinde – men da du
forsøger at optage kontakten, får du i stedet stillet spørgsmålet ”Hvorfor er du
ikke organdonor?”

DATAKONTRAKTEN

BORGERPROFILERING

PRÆDIKTIVE
ALGORITMER

PROAKTIV
KONTROL

DIGITAL
ULIGHED

Datakontrakten –
magtbalancen mellem
borger og stat –
ændres over tid så
staten får langt flere
data om borgeren og
dermed en absolut
fordel.

Borgere bliver
tilordnede til AI-skabte
segmenter med
identiske behov, profil
og forventet adfærd.
Ikke længere set som
individer – eller
interessante som så.

Algoritmer bruges til at
forudsige borgerens
næste skridt og
afvigelser fra
normalen. Passer du
ikke, kommer du på
observationslisten.

Statens rolle ændres
fra reaktiv til proaktiv,
dvs. nye magt- og
kontrolmidler giver
mulighed for korrektiv
handling,
overvågning, bøder.

De svageste borgere
"automatiseres" først
– og brokker sig ikke.
Dertil vil dårlig
digitalisering
ekskludere endnu
flere borgere.

Skader tillid, moral,
lyst til at dele data

Skadet relation,
manglende evne til at
se individet

Sanktion for
forudsagt adfærd

Skader
fællesskabsfølelse,
demokrati, tillid

Endnu mere ulighed

”

Det er netop sproget, som gør digitaliseringsfeberen så
smitsom - den kvasi-videnskabelige ingeniør-lingo, som
gør udviklingen så svær at udfordre for en offentlig
ansat, der nødig vil virke stillestående eller ineffektiv.
”Styrelsen for Digital Fornuft”, anmeldelse i Weekendavisen

”TEKNOLOGIETIK”

”AI-ETIK”

”KORT ETIK”

”LANG ETIK”

Hvad er etiske
konsekvenser af at
bruge teknologi X?

Hvordan kan vi håndtere
bias, transparens,
fairness, data…?

Kender vi menneskelige
og organisatoriske
konsekvenser?

Er vi opmærksomme på
problemstillinger vi ikke
ved, vi ikke ved?

Er det acceptabelt at
forøge mængden af
pesticider for at kunne
producere fødevarer nok,
til kunne brødføde 9
milliarder mennesker?

Hvordan kan vi sikre, at
forsikringsselskabets
machine-learningbaserede risikomodel
ikke afviser gravide
kvinder?

Kan vi skade vores gode
ry og brand ved at
erstatte kundeservicemedarbejdere med
chatbots?

Havde vi som lovgivere
tilladt det, hvis vi havde
vidst, at Airbnb havde
udraderet alt liv i
centrum af store
europæiske byer?
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