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http://www.thedailybeast.com/articles/2014/05/07/poll-finds-1-in-5-people-would-have-sex-with-a-robot.html#

Charlotte Lytton (2014)

De slag om
ons lichaam
en gedrag
Rinie van Est, Rathenau Instituut

KIVI, Afdeling Filosofie & Techniek, Utrecht, 11-06-2014
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Activiteiten Google

Lange termijn strategie

“The Google boys have decided that 
advanced robotics, machine-learning, 
distributed sensors and digital mapping
are going to be the essential ingredients 
of a combinatorial future, and they are 
determined to be the dominant force in 
that.”

John Naughton, The Observer, 20-4-2014

Evgeny Morozov, Tegenlicht 2 mrt 2014
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Digitale controle paradigma

• Mechanische wereldbeeld
– Begrip (Analyseerbaarheid)

– Predictie (Volgens de wetten)

– Controle (Controleerbaarheid)

• Informationele wereldbeeld
– Simulatie (Programmeerbaarheid)

– Herprogrammering (Manipuleerbaarheid)

De Mul, J. (1999) The informatization of the world view. 
Information, Communication & Society 2: 1 / Spring 1999, 69-94.
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Informatierevolutie

Digitale Convergentie

NBIC convergentie: 
Digitalisering van leven
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NANOTECHNOLOGIE

Toenemende interactie tussen
natuur- en levenswetenschappen

LIFE SCIENCES PHYSICAL SCIENCES

BIOLOGIE WORDT TECHNOLOGIE

Natuurwetenschappen stimuleren
levenswetenschappen

Levenswetenschappen stimuleren 
Natuurwetenschappen

TECHNOLOGIE WORDT BIOLOGIE

Vermenging mens en machine

1. Mens als machine   2. Mens-machine interactie    3. Machine als mens

Technologie 
in en nabij ons

Technologie 
tussen ons

Technologie 
over ons

Technologie 
‘als ons’

Het intieme 
technologie moment
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Technologie in en nabij ons

STOP THE CYBORG
Fighting the algorithmic 
future one bit at a time

THE CYBORG FOUNDATION
Helping people to become cyborgs 
and defending their rights

Technologie tussen ons
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Technologie over ons

http://www.businessinsider.com/google-glass-sales-projections-2013-11

Daphne Horn:
“Google weet wanneer ik 
teveel rode wijn  heb 
gedron-ken, wanneer ik 
verliefd ben en hoe lang 
ik naar een bepaalde 
reclame kijk” 

NTR radio 5, 22 mrt 2014

Technologie als ons Automatisering van de dood

STOP THE 
CYBORG

THE CYBORG 
FOUNDATION
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7 voorstellen voor het behoud 
van de wilde cyborg
1. Belang van privacy en data-eigenaarschap

2. Zicht houden op informatietoevoer

3. Recht op keuzevrijheid en zelfontplooiing

4. Beminnen, opvoeden, verzorgen en doden 
zijn het strikte monopolie van echte mensen

5. Sociale en emotionele vaardigheden op peil 
houden

6. Recht om niet gemeten, geanalyseerd en 
gecoacht te worden

7. Koesteren van ons kostbaarste bezit: 
aandacht

Bedankt voor uw aandacht

• Gratis te downloaden op: www.rathenau.nl

• Rinie van Est, q.vanest@rathenau.nl


