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The Big Picture: Globalization 4.0 & Society 5.0

Det valg vi ikke får
Dette udgør en artikel på knap 8.000 ord med en estimeret læsetid på 40-45 minutter.
Klummen præsenterer fænomenet Surveillance Capitalism som indikerer, hvordan de
store teknologiske netværkskonglomerater – The Big Nine – suverænt, og uden politisk
eller demokratisk debat, dikterer den teknologiske udvikling som vil forme fremtidens
samfundskonstruktion for os alle.
Det er en udvikling der allerede er i gang med brug af vores data til en social regulering,
hvor konsekvensen bliver at de kunstige intelligenser ved mere om dig end du selv gør –
og din adfærd bliver ikke længere dit eget valg.

Tid til eftertanke
Det er blevet tid til evaluering af de sidste års politiske indsats – og det er tiden
til at overveje om de aktuelle dagsordener skal fortsætte – eller om vi skal sætte
en ny agenda for fremtidens teknologiske udfordringer.
Resuméet herover kan måske virke som konspirationsteoretisk science fiction og
det vil være nemt at afskrive det som et clickbait for et politisk partsindlæg, hvis
ikke lige det var fordi emnerne rent faktisk beror på en videnskabelig forskning –
og netop ikke indgår i de aktuelle politiske valg.
Desværre, fordi en debat om fremtidens teknologiske samfundskonstruktioner
er presserende, og det burde være et emne som vi kunne tage stilling til i de to
valgkampagner, der nu er i gang. Danmark har en overflod af nyhedsmedier og
danskerne diskuterer gerne alle slags emner – både stort og småt – og med 13
opstillingsberettigede politiske partier er højre- og venstrefløjene som forventet
mere markante, hvorimod det er sværere at skelne midten fra hinanden. Dette
års valgkamp er ingen undtagelse fra tidligere om en rød eller blå blok – og selv
om farven grøn også er kommet på dagsordenen, så er den jævnt fordelt med
rimelig enighed om at miljø og klima er store fælles emner.
Danmark er en fremtrædende demokratisk velfærdsstat og det er da også netop
velfærden som optager os mest i de to aktuelle valg – dvs. partiernes dagsorden
handler om finansieringen af de mange offentlige og sociale goder, som vi har
opbygget igennem de sidste 50-60 år. Og valgkampen handler om en her-og-nu
attention der skal fylde en umættelig 24/7-nyhedsstrøm, ligesom det desværre
også allerede er tydeligt, at tilliden til politikernes løfter og mediernes dækning
af samme, er på et historisk lavt niveau.
* Ny version lagt op den 21.maj 2019 med en faktuel rettelse om Davos-mødet i New York i 2002 (side 6)
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Men det er denne nyhedsstrøm som skaber danskernes passion for debat og
diskussion – selvom de traditionelle medier ikke længere udgør et monopol på
dialogen i den demokratiske debat. Den symbiotiske forretningsmodel, som
medierne og politikerne selv har skabt, er nu udfordret af de sociale medier med
mulighed for en direkte samtale. Jeg anvender ikke selv megen tid på de sociale
medier – og nogle læsere vil vide, at jeg ikke tilhører homo politicus mutationen
– dvs. jeg bruger faktisk ikke megen tid på at udtrykke min personlige mening om
den til stadighed stigende strøm af ”pressemeddelelser”, som nyhedsmedierne
flittigt refererer til.
Så, hvis du nu sidder med en forventning om, hvorvidt jeg har en mening om
hvor mange milliarder kroner, der skal afsættes til f.eks. uddannelsessystemet,
sundhedsvæsen, hjemmehjælp eller til grøn omstilling, så behøver du ikke læse
videre. Det handler analysen ikke om. Det klarer de folkevalgte politikere helt
fint i samarbejdet med embedsmændene og bogholderne uden mine evt. ”gode
råd”. Det er reelt business as usual og handler om den økonomiske fordeling af
statskassens indestående.
Men hvis du så tænker, hvad jeg evt. kunne bidrage med, så er det i afdelingen
for nye måder at tænke om fremtiden på – dvs. det eksistentielle og filosofiske
udsyn om den eksponentielle teknologiske og digitale udvikling – og ikke mindst
om konsekvenserne af en ukritisk implementering, hvis vi ikke sætter teknologi
på den politiske dagsorden i et nyt og anderledes perspektiv end blot økonomisk
vækst. Og godt valg i øvrigt!
Min sidste klumme er dateret for et par år siden. Den handlede om demokratiets
vilkår i fremtiden og var en synopsis til et manuskript, som jeg har arbejdet med
de sidste par år (og som endnu ikke er færdigt, selv om jeg lovede det ville blive
publiceret i 2017). Skrivearbejdet og redigeringen har stået lidt stille pga. et par
konsulentopgaver, som nu er færdige – og som meget apropos – har handlet om
scenarier og dagsordener for fremtidens teknologiske kommunikation. En hel del
af den research og de analyser, der er indgået heri, kan heldigvis både anvendes
til at forbedre manuskriptet – og kan nu, hvor valgkampene er i gang, også
supplere som et indlæg til en debat om valg af fremtidens nyere teknologier.
Mine tidligere indlæg har stort set alle handlet om teknologiudviklingen og min
hjemmeside indeholder en hel del artikler og analyser om dette. Det har været
mit mål, at formidle viden om teknologiens indflydelse på måden vi tænker om
den på – og på de konsekvenser det har for os selv – både som individer og som
samfund. Vi er nu nået til en skillevej, hvor demokratiet og den offentlige debat
er i reel fare for at forsvinde. Vi kan synes og mene, at både ytringsfrihed og det
personlige frie valg er større end nogensinde, men det modsatte er tilfældet.
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Der er andre valg
Hvem sætter dagsordenen for den
teknologiske udvikling? Der er ikke
noget nyt i at nye teknologier
ændrer den udviste adfærd. Det har
teknologi gjort siden vi opfandt de
første værktøjer og begyndte at
anvende metaller. Vores moderne
teknologiske tidsalder regnes fra
den første industrirevolution i slutningen af 1700-årene, hvor brug af vandkraft
til bl.a. tekstilfabrikkerne opstod – og siden til dampmaskiner, jernbaner, stål,
kemiske processer, benzin og automobiler, til telekommunikation, radio og
fjernsyn – og frem til i dag, hvor overskrifterne er software, digitale netværker og
nye medier. De kommende teknologier handler om genetik, ny neuroscience,
kunstig intelligens og robotter. Det er allerede i gang.
Markedsøkonomien kan også snart fejre 250 års jubilæum med Adam Smith’s
udgivelse af The Wealth of Nations i 1776 – dvs. industrialisering og kapitalismen
er et makkerpar. Og hver gang en banebrydende ny teknologi indtræffer, opstår
der en reel destruktion af det gældende økonomiske system, som efter lidt
tilpasning så skaber et nyt økonomisk regime. Det er økonomernes såkaldte
paradigmeskift – f.eks. Schumpeter’s bølger – og det er hvad bl.a. Harvard’s
Clayton Christensen har beskrevet som den digitale disruption. Der er tale om
tilbagevendende og kontinuerlige forandringsprocesser, der karakteriseres som
paradigmiske teknologiske og økonomiske skift, som kan ses i kontrast til en
glidende innovativ og kreativ udvikling af de bestående teknologier.
Det næste paradigme kan vi måske kalde for The Age of Surveillance Capitalism.
Det gør den amerikanske Harvard professor Shoshana Zuboff i sin nye bog med
samme titel, som hun har arbejdet på i de sidste 7 år. Den er publiceret her i
foråret 2019 og er samtidig med bogen The Big Nine, der er skrevet af Amy
Webb, professor på NYU Business School. Amy Webb er også stifter af Future
Today Institute, der årligt siden 2006 har udgivet trendrapporter om fremtidens
teknologiske betydning for stort set alle sektorer.
Jeg vender tilbage til dem begge lidt senere – men nævner dem som modstykke
til the usual suspects i form af industriorganisationerne og konsulenthusene, der
endnu lever i det gamle paradigme med den 4.industrirevolution. Vi kan dog
også karakterisere det nuværende paradigme som informationssamfundet. Tag
f.eks. et kig på den efterfølgende illustration, der stammer fra seneste møde i
World Economic Forum, hvor temaet var en ny Globalization 4.0 – og hvor Japan
tillige introducerede et Society 5.0 med forestillingen om et Imagination Society.
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Hvem der vinder retten til at navngive det kommende paradigme er stadig up for
grabs – men løbet er nu skudt i gang. Kommer der en 5. industrirevolution og vil
den så evt. handle om genetiske modificeringer og intelligente androide robotter
– og vil et Society 5.0 så blive en helt ny samfundskonstruktion?
Vi mennesker har til alle tider været fascineret af de teknologiske opfindelser –
men vi har endnu ikke haft en global filosofisk debat om konsekvenserne af et
nyt samlet hele. Husker vi f.eks. 1980’ernes it-systemer, pc’erne og internettet
karakteriseret som den 3.industrirevolution? Hvis man overhovedet kan tale om
det som en ”tredje revolution” i et industrielt mindset, så bliver det alene med
henvisning til Jeremy Rifkin’s bog fra 2011: The Third Industrial Revolution, hvor
han på udmærket vis beskrev behovet for en ny digital økonomi – herunder
cirkulær økonomi og deleøkonomien. Det taler ingen længere om, fordi det er
allerede implementeret og eksisterer i form af virksomheder, som f.eks. Uber,
Airbnb og rigtig mange flere, der er opstået på toppen af hele den teknologiske
udvikling.
Business as usual
Vi har kaldt udviklingen for kontorautomatiseringen – og vi har omtalt det som
bredbåndssamfundet, netværkssamfundet og senest altså for digitaliseringen –
og vi har såmænd også tidligere haft en præsentation af drømmesamfundet – og
uanset om et nyt Imagination Society vil erobre plads på den globale dagsorden
– eller om det skal hedde Globalization 4.0 – så var det temaet for verdenseliten
i World Economic Forum på årets Davos-møde.
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World Economic Forum havde forud publiceret rapporten: Our Shared Digital
Future: Building an Inclusive, Trustworthy and Sustainable Digital Society. Den
fastholder kapitalismen og industrisamfundets måde at tænke på, så lad os lige
tage et kig på rapportens indhold – og dernæst på, hvem det er World Economic
Forum egentlig repræsenterer.
Der er seks afsnit i rapporten, som på overfladen ser ud som om de behandles
med reference til FN’s 17 verdensmål (som for god ordens skyld er indsat her):

Og det er en glimrende rapport på knap 50 sider. Faktisk sådan én man kan blive
rigtig klog af at læse, så det anbefales hermed. Der er en indbygget logik i
rapportens disposition og struktur, som jeg godt kan lide. Hvert afsnit starter
med en målsætning (som f.eks. i det første afsnit, der lyder: Every person has
access to and can use the internet).
Det følges op af et Issue overview og en argumentation for Why does it matter?
Efterfølgende klippes det ud i pap med Break it down – understanding the
problem – først i en kontekst for 2018–2019 og siden med spørgsmålet What’s
next? – hvorefter der følger en mængde links til Initiatives og Assets. Og det er
især de sidstnævnte to elementer, der gør rapporten læseværdig – dels fordi
kildeangivelserne linker til yderligere fakta med mange eksempler på
igangværende projekter, tanker og policies – og dels fordi den ikke hævder at
være fyldestgørende og netop præsenteres som et oplæg til videre debat.
Den er selvfølgelig biased af et økonomisk mindset, men det skal ikke skygge for
de leverede referencer om verdens tilstand. Og det er i fortolkningen af data og
fakta, at debatten kan få forskellige interesser og bestemte grupperinger til at
definere nomenklatur og dermed nye terminologier for et verdensbillede:
”In order to realize this vision, there are a number of shared capabilities where,
as a global community, we will succeed or fail together. Expressing these as
shared goals allows us to encourage, align and accelerate a wide range of
distributed activities. Shared goals provide strategic direction and common
purpose that can channel the tremendous amounts of energy, investments,
innovation and collaboration already taking place. […]
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The six areas provide a structure for this document and create a framework for
future dialogue and collaboration on shaping the digital economy and society.
There are significant opportunities and major risks: much of the debate is too
one-sided – either over-optimistic or over-pessimistic – and lacks precision on
time frames. A core premise behind this document is the need for a narrative
that explains digital opportunities and risks for stakeholders and citizens.
1. Leave no person behind: ensuring high-quality internet access and
adoption for all.
2. Empower users through good digital identities: ensuring that everyone
can participate in the digital society through identity and access
mechanisms that enable the user.
3. Make business work for people: helping companies navigate digital
disruption and evolve to new, responsible business models and
practices.
4. Keep everyone safe and secure: shaping norms and practices that
enable a technology-dependent environment that is secure and resilient.
5. Build new rules for a new game: developing new, flexible, outcomebased and participatory governance mechanisms to complement
traditional policy and regulation.
6. Break through the data barrier: developing innovations that allow us to
benefit from data while protecting the legitimate interests of all
stakeholders.
[…] In any plurality, there are and will be differences. Finding ways to respect
and navigate these differences is one aspect of the tasks that will result in
continued dialogue and cooperation. However, there are broad and diverse
areas of common interest. On these, our task is to accelerate effective
collaboration and progress to ensure that our digital world benefits not just us –
who contribute and read these words – but everyone.”
Og ikke et ondt ord om det
Men det er bestemt ikke alle der køber den præmis, at World Economic Forum
pludselig er blevet altruistisk og mener ”at vi alle er lige”, hvis blot vi ”arbejder
sammen om en bedre fremtid for alle”. World Economic Forum er en privat klub,
der består af ca. 1.000 virksomheder, hvor kvalifikationen for et medlemskab er
en årlig omsætning på mindst 5 mia. USD. Det er også en interesseorganisation,
hvor formålet er fortsat vækst ved at ”de store skaber velstand for de små”.
Uden ironi kan det betragtes som kapitalismens højborg, hvor verdens rigeste
virksomheder, og deres ejere, de facto udstikker den økonomiske politik for den
globale samhandel. Medlemmerne mødes årligt i januar i Davos (med en enkelt
undtagelse i 2002, hvor det blev afholdt i New York i respekt for 9/11).
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De inviterer deres egne gæster til det årlige møde fra andre elitegrupper – f.eks.
kendisser i form af kunstnere, akademia og politikere – og tæller typisk ca. 3.000
deltagere og omkring 500 journalister. Og som et lille ”grønt” kuriosum forlyder
det, at der til mødet var omkring 1.500 deltagere som ankom i egne private jets.
Selv siger World Economic Forum dog, at det kun var 135.
World Economic Forum blev stiftet i 1971 som European Management Forum af
den tyskfødte ingeniør Klaus Schwab, som endnu er formand [for World
Economic Forum] og siden er udnævnt til ”serie”-æresdoktor overalt i verden.
Navnet blev ændret i 1987 og opnåede en global status og et samarbejde med
FN, der i dag kendes som Global Future Councils, der afholder årlige møder i
Dubai, men har også en række virtuelle netværker om mange andre emner.
World Economic Forum vil gerne kaldes en tænketank, som udgiver Research
Reports om verdens tilstand. Og det er velsagtens også det positive udkomme af
World Economic Forum og Global Future Councils, at de faktisk gør det. Det giver
data og statistik til en lang række globale publikationer, hvor det dog stadig er et
industrielt mindset der ligger bag – og som oftest handler om øget produktivitet,
effektivitet og automatisering, hvor mennesker fortsat ses som en ressource i
”maskineriet”.
Det klinger således hult i ørene på en række andre iagttagere med en anderledes
måde at tænke på (og formodentlig også i de dele af befolkningerne, som kan
deres barnelærdom om kapitalismen og civilisationernes historie). En sådan er
bl.a. journalist og forfatter Anand Giridharadas, der med henvisning til hans nye
bog: Winners Take All: The Elite Charade of Changing the World, kort beskriver
World Economic Forum medlemmernes seneste intention om Globalization 4.0:
”Today’s titans of tech and finance want to solve the world’s problems, as long
as the solutions never, ever threaten their own wealth and power.”
Det er i øvrigt Klaus Schwab som skrev bogen: The Fourth Industrial Revolution i
2016. Alle økonomer og politikere købte det nye globale fænomen om den
såkaldte ”4.industrirevolution”. Det inkluderede en fortsat økonomisk vækst i
retning af endnu mere automatisering ved brug af robotter, kunstig intelligens
mv. Og den geopolitiske scene ændrede sig radikalt i 2016 med bl.a. USA’s valg
af Donald Trump som præsident – og med Ruslands indblanding med trolling og
propaganda via de sociale medier, hvortil direkte hacking i USA’s valg fortsat er
en igangværende affære. Brexit cementerede de allerede populistiske politiske
højredrejningstrends om ny-nationalisme – og Kinas valg af Xi Jingping, som
præsident på livstid, var alle begivenheder med en klar indikation af en
kommende ny verdensorden.
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Business i fremtiden
Det er blevet big business at være en autoritet i spådomme om fremtiden – og
den har hidtil været lagt i hænderne på de rådgivningsvirksomheder vi normalt
forbinder med forudsigelser – nemlig de store alment kendte konsulenthuse,
som f.eks. McKinsey, Deloitte, Gartner, PriceWaterHouse Coopers m.m.fl., der
baserer sig på fælles globale økonomiske markedsmodeller – dvs. den gode
gamle industritænkning om effektivisering og produktivitet. De rådgiver tillige de
fleste af verdens regeringer – herunder det danske Finansministerium, der også
bruger regnemodellerne.
Vi er med den 4.industrirevolution nu kommet så langt, at politisk ideologi ikke
længere handler om det enkelte menneske – men om ressourcer, der definerer
os som individ, som gruppe, nation og samfundsmodel. Det er vores aktuelle
sociale konstruktion: No job – no money. Men skatterne skal betales og uden
egne tjente penge bliver store grupper så til en økonomisk belastning.
Det industrielle mindset havde sit opgør med Marx og Weber. Det kan vi læse
om i historiebøgerne. Siden er politik og økonomi blevet uadskillelige partnere.
Identitet, som til alle tider har hvilet på en selvopfattelse af at være den man er
– og den gruppe man ønsker at høre til – handler nu om funktion. Hvilken plads
udfylder du i fællesskabsprojektet – dvs. samfundet. Først derefter kan vi tale
om kultur og dannelse – og det gør kun nogle ganske få i dagens kronikker. De
indeholder så også andre slags ideologier – f.eks. religion og etniske affiniteter.
En gruppe af moderne sociologer peger nu på et nyt grundvilkår for hele den
igangværende automatisering på tværs af alle brancher og erhverv. Altså helt
overordnet en anskuelse af, hvilke job og arbejdsvilkår ser vi i fremtiden. De
økonomiske og kulturelle baggrunde for verdens forskellige nationalstater er
selvfølgelig ikke de samme – men i en bredere global fortolkning peger de nye
filosoffer på begrebet prekariatet, der opstår på baggrund af den engelske
økonom og sociolog Guy Standing’s bog: The Precariat – The New Dangerous
Class (2011), hvor dette begreb defineres som:
”Dette nye klassesamfundshierarki, hvor salariatet (fastlønnede) og proficians
(professionsteknikere) udgør en ny øvre middelklasse – og proletariatet (the
precariat) udgør en ny underklasse [på arbejdsmarkedet]. […] det nye globale
proletariat består af folk, der lider afsavn i forhold til syv sikkerhedsparametre på
arbejdsmarkedet:
1. Arbejdsmarkedssikkerhed - tilstrækkelige muligheder på makroniveau for,
at man kan få en indkomst.
2. Ansættelsessikkerhed - beskyttelse mod arbitrære afskedigelser.
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3. Jobsikkerhed - en fast arbejdsniche med faste opgaver eller funktioner - og
ikke vilkårlige opgaver. Desuden mulighed for at udvikle sig ”opad”, hvis det
er det, man ønsker.
4. Arbejdssikkerhed - et godt og sikkert arbejdsmiljø.
5. Uddannelsessikkerhed - mulighed for at uddanne sig via lærepladser m.m.
6. Indkomstsikkerhed - sikkerhed for et minimum af indkomst.
7. Repræsentationssikkerhed - mulighed for at få en stemme i samfundet, fx
politisk eller gennem en uafhængig fagbevægelse.”
Beskrivelsen på dansk er udarbejdet af Jakob Sand Kirk og Michel Klos i et indlæg
på Kommunikationsforum i 2015 – og Danmark er som udgangspunkt måske
også bedre stillet end flere andre lande med vores såkaldte ”danske model” om
trepartsforhandlinger og ikke mindst begrebet flexicurity, men automatiseringen
af arbejdspladser er det samme problem som i alle lande. Det kan man læse om i
bl.a. Disruptionrådets rapporter og regeringens mange udvalg om iværksætteri.
Det har taget politikerne nogle år at lære og turde sige højt, at både kunstig
intelligens og automatisering nu er nødvendigt – og de er nu i fuld gang med at
udforme strategier og rammevilkår for implementering af disse nye teknologier.
Det gør de dog stadig i det klassiske industrielle mindset af mere automatisering
for mere vækst. Men de gør det uden debat om konsekvenserne for individet og
fællesskabets fremtid – dvs. de politiske overskrifter handler udelukkende om
jobskabelse, uddannelse og omskoling, arbejdstid og pensionsalder mv. Men det
handler også om at kunstig intelligens medfører nye udfordringer, hvis vi ukritisk
implementerer en sådan ny teknologi. Det er bl.a. hvad nogle af erhvervslivets
globale koryfæer også bekymrer sig om – heriblandt Elon Musk, Bill Gates m.fl. –
der har afsat milliarder af dollars til at evaluere scenarier, hvor maskinerne har
overtaget og automatiseret menneskets arbejde – og hvad definitionen på et
menneske så skal være [?].
Og det er bl.a. hvad historikeren Yuval Harari filosoferede over i sin 2016-bog
Homo Deus og hvad andre tech-filosoffer, som f.eks. Nick Bostrom beskriver i sin
bog fra samme år Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies. Og det er hvad
de tidligere omtalte bøger fra Shoshana Zuboff og Amy Webb også handler om,
men nu med en samfundsperspektivering der handler om langt mere end
fænomenet sociale medier og netværkernes intelligente funktioner.
John Naughton, som er Observer’s tech columnist, er en af dem der har anmeldt
Shoshona Zuboff’s nye bog: The Age of Surveillance Capital: The Fight For A
Human Future At The New Frontier Of Power – og han skriver bl.a. i en nylig
artikel i The Guardian:
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“ […] is a striking and illuminating book. A fellow reader remarked to me that it
reminded him of Thomas Piketty’s magnum opus, Capital in the Twenty-First
Century, in that it opens one’s eyes to things we ought to have noticed, but
hadn’t. And if we fail to tame the new capitalist mutant rampaging through our
societies then we will only have ourselves to blame, for we can no longer plead
ignorance.
Now the same dilemmas of knowledge, authority and power have surged over
the walls of our offices, shops and factories to flood each one of us… and our
societies. Surveillance capitalists were the first movers in this new world. They
declared their right to know, to decide who knows, and to decide who decides.
In this way they have come to dominate what I call “the division of learning in
society”, which is now the central organizing principle of the 21st-century social
order, just as the division of labor was the key organizing principle of society in
the industrial age.”
Shoshana Zuboff selv, siger om digitaliseringsparadigmet og kapitalismen, at det
er målet for netværkskonglomeraterne at automatisere mennesker: ”It is no
longer enough to automate information flows about us; the goal now is to
automate us. These processes are meticulously designed to produce ignorance
by circumventing individual awareness and thus eliminate any possibility of selfdetermination. As one data scientist explained to me, “We can engineer the
context around a particular behavior and force change that way… We are
learning how to write the music, and then we let the music make them dance”.
This power to shape behavior for others’ profit or power is entirely selfauthorizing. It has no foundation in democratic or moral legitimacy, as it usurps
decision rights and erodes the processes of individual autonomy that are
essential to the function of a democratic society. The message here is simple:
Once I was mine. Now I am theirs.”
Shoshana Zuboff og Amy Webb er på linje i denne iagttagelse og de stiller begge
en række spørgsmål til og om, hvorvidt politikere og helt almindelige mennesker
overhovedet er vidende eller opmærksomme på, at hele civilisationens fremtid
ligger i hænderne på nogle ganske få individer. Amy Webb’s bog The Big Nine:
How the Tech Titans and Their Thinking Machines Could Warp Humanity er et
regulært opråb om vagt i gevær: ”
[…] the broken nature of artificial intelligence, and the powerful corporations
that are turning the human-machine relationship on its head. AI’s destiny is in
the control of nine big corporations in the U.S. and China. The American portion
of the Big Nine—Amazon, Google, Apple, IBM, Microsoft and Facebook—have
big ideas about how to solve some of humanity’s greatest challenges, but they’re
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beholden to the whims of Wall Street and have only a transactional relationship
with Washington. Meanwhile, China’s portion—Baidu, Alibaba and Tencent—are
very much tethered to Beijing and the demands of the Chinese Communist Party.
All of us are caught in the middle, as our data are mined and refined in service of
building the future of AI.”
Det er også hvad diskussionerne om Facebook og Mark Zuckerberg handler om –
og det er hans helt egen private vision om fremtidens samfundskonstruktioner.
Og til sammenligning af ovenstående fremstillinger, er det relevant også at tage
et kig på Kina, hvor de amerikanske netværkskonglomerater ikke har et marked.
Siva Vaidhyanathan er Robertson Professor of Media Studies på University of
Virginia og forfatter til bogen Antisocial Media: How Facebook Disconnects Us
and Undermines Democracy. Han beskriver om de kinesiske sociale medier, der
primært domineres af WeChat:
” […] an all-purpose mobile phone application. People in China use WeChat for
everything from sending messages to family to reading news and opinion to
ordering food to paying at vending machines to paying for a taxi. WeChat lets
you deposit money in your bank, search for a library book, make a medical
appointment, conduct business conference calls, and interact with the
government. In China, WeChat is the operating system of your life, as it is for
almost 1.1 billion people. […] WeChat is what Facebook has yet to become […]
should it move beyond China and its diaspora, it’s also the greatest threat to
Facebook’s global domination.”
Siva Vaidhyanathan er ikke fan af Mark Zuckerberg, og siger bl.a. videre i en
kommentar til at Facebook for nylig har annonceret, at de vil ændre på deres
politikker omkring privacy og kryptering:
”For too long, we have taken Mark Zuckerberg at his word. Too many times he
has betrayed us. Let’s not fall for it again. This move is not about protecting you.
It’s about defeating other companies and consolidating global power.”
Det er her værd lige at erindre, at Mark Zuckerberg tillige ejer:
Instagram (1 mia. brugere), WhatsApp (1,5 mia. brugere), og Messenger (1,3
mia. brugere). Facebook alene har 2,3 mia. brugere (og er på trods af kritik
fortsat stigende). Med annonceringen håber Zuckerberg, at kunne tiltrække
brugere fra tjenester som bl.a. Telegram, Signal, Skype, Google Hangouts,
Apple’s iMessage og klassiske sms’er til et ”soon-to-be-united messaging
services”, hvor Facebook sammen med e-mail og gammeldags telefonopkald
således kan tilbyde os alle et samlet ”operating system of our lives”.
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Og Siva Vaidhyanathan er ikke alene om den opfattelse. Både de amerikanske
politikere samt en række regeringer i den vestlige verden – herunder ikke mindst
EU-kommissær Margrethe Vestager – har haft Zuckerberg indkaldt til forklaring
om misbrug af indsamlede personlige data. Det diskuteres nu reelt om Facebook
skal deles op og om Zuckerberg er den rigtige leder.
Overvågningssamfundet
Ovenstående har handlet om den uundgåelige teknologiske udvikling og vel
sagtens også demonstreret, at politisk regulering af fremtidens teknologier i
bedste fald er begrænset til økonomiske sanktioner i det etablerede
kapitalistiske system. Og bliver vi et øjeblik endnu i det, så tegner 2019-udgaven
af The Future Today rapporten: Tech Trends Report, Emerging science and
technology trends that will influence business, government, education, media
and society in the coming year et særdeles detaljeret billede af udviklingen, som
ikke ”bare” handler om digitale teknologier for 2019 – men giver et nuanceret og
holistisk billede af en fremtid der allerede er i gang. Her gengives en stor del af
rapportens eget resumé for dem, der ikke lige har tiden til ca. 400 siders læsning:
“Privacy is dead
One persistent theme in this year’s report is surveillance. Whether it’s how hard
we press on our mobile phone screens, our faces as we cross an intersection, our
genetic matches with distant relatives, our conversations in the kitchen or even
the associations we keep, we are now being continually monitored. Just by virtue
of being alive in 2019, you are generating data—both intentionally and
unwittingly—that is mined, refined, productized and monetized. We no longer
have an expectation of total privacy. At least not like we’ve known it before.
Companies that rely on our data have new challenges ahead: how to store the
vast quantities of data we’re generating, how to safeguard it, how to ensure new
datasets aren’t encoded with bias and best practices for anonymizing it before
sharing with third parties.
VSO is the new SEO
About half of the interactions you have with computers will be using your voice
by the end of 2020. Whether you’re talking to a smart speaker, or your car’s
dashboard, or your mobile digital assistant, you’ll soon talk more often than you
type. As content creators venture into spoken interfaces, publishers and other
companies will soon be focused more on voice search optimization (VSO). The
emergence of VSO affects scores of industries: advertising, hospitality and
tourism, finance and banking, retail, news and entertainment, education and
more. This means opportunity: there’s an entire VSO ecosystem waiting to be
born, and first movers are likely to reap huge windfalls. But it also signals
disruption to those working on the business side of search.
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The Big Nine
There are nine big tech companies—six American, and three Chinese—that are
overwhelmingly responsible for the future of artificial intelligence. They are the
G-MAFIA in the US: Google, Amazon, Microsoft, Apple, IBM and Facebook. In
China it’s the BAT: Baidu, Alibaba and Tencent. Just nine companies are primarily
responsible for the overwhelming majority of research, funding, government
involvement and consumer-grade applications. University researchers and labs
rely on these companies for data, tools and funding. The Big Nine are also
responsible for mergers and acquisitions, funding AI startups, and supporting the
next generation of developers. Businesses in the West will soon have to choose
AI frameworks and cloud providers—likely Google, Amazon or Microsoft—a
decision that will be extremely difficult to reverse in the future.
Personal data records are coming
We will start to see the emergence of “Personal Data Records,” or PDRs. This is a
single unifying ledger that includes all of the data we create as a result of our
digital usage (think internet and mobile phones), but it will also include other
sources of information: our school and work histories (diplomas, previous and
current employers); our legal records (marriages, divorces, arrests); our financial
records (home mortgages, credit scores, loans, taxes); travel (countries visited,
visas); dating history (online apps); health (electronic health records, genetic
screening results, exercise habits); and shopping history (online retailers, in-store
coupon use).
AI’s, created by the Big Nine, will both learn from your personal data record and
use it to automatically make decisions and provide you with a host of services.
Your PDR will be heritable—a comprehensive record passed down to and used
by your children. Ideally, you will be the owner of your PDR, it will be fully
interoperable between systems, and the Big Nine would simply act as
custodians. We are at the beginning of our transition from email and social
media logins and passwords to PDRs.
China continues to ascend, and not just in artificial intelligence
China is pushing ahead in many different fields. It has launched a space race with
ambitions not just to return humans to the moon, but to build indoor farms and
livable spaces on the lunar surface. It is making bold advancements in genomic
editing, in humans as well as in livestock and produce. Through its various state
initiatives, China is building infrastructure and next-generation internet networks
across Southeast Asia and Latin America. It is setting the global pace for air
quality, carbon emissions and waste reduction. China’s electric vehicle market
dwarfs every other country in the world.
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All of that in addition to China’s significant investments and advancements in
artificial intelligence. Don’t be tempted to monitor each of these trend areas
alone— you’ll miss the connections that signal something much bigger is afoot.
No other country’s government is racing towards the future with as much force
and velocity as China. This means big shifts in the balance of geopolitical power
in the years ahead.
Lawmakers around the world are not prepared to deal with new challenges that
arise from emerging science and technology
In 2019, we are sure to see proposals for new regulatory frameworks. However
these new rules, regulations and policies won’t be modeled to understand their
broader, next-order implications. Or whether they can be enforced, as
technology and science continue to evolve.”
Informationssamfundet i Danmark
De sidste mange år har budt på en selvbetjeningsbølge, hvor staten har opsamlet
og gemt borgernes personlige data om hvad som helst. Reelt en overvågning af
alle borgeres aktiviteter, som med en fortsat implementering er fuldendt i 2023
med den her viste model, der stammer fra regeringens 2018-oplæg om ”Digital
service i verdensklasse”.
Det er i øvrigt ikke et
valgemne og det har
heller ikke været på
dagsordenen til debat.
Det er et eksempel på
en teknologi som har
effektiviseret.
Denne type af
implementering
kommer til at indgå i
alle områder af de
public service goder
staten yder i fremtiden
– og vi kunne meget vel
lige tage et kig på den
dataopsamling, som en
perspektivering til de
ovenstående store
netværkskonglomerater
brug af data.
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Og lad os gøre det. For mig er de seneste 25 år meget mere interessante end de
foregående godt 250 år, idet den seneste teknologiske udvikling om begrebet
”kommunikation” har ændret på den måde vi tænker og taler om fremtiden på.
I midten af 1990’erne blev internettet starten på den nuværende globale
infrastruktur for kommunikation i ordets bredeste forstand – herunder
informationsdeling. Det kaldte vi for netværkskonvergensen – og som altså nu er
blevet til realitet. Vi talte også om mediekonvergensen – om end det tog lidt
længere tid at få det til at blive en realitet. Det er nu – selv om medierne måske
er de sidste, der har indset det. Medierne er en bred definition og består af
mange brancher. Det har medierne selv forsøgt at definere i en nylig publiceret
analyse: Fagenes fremtid, hvor de tager bestik af begrebet kommunikation –
hvori de beskriver at det betyder: ”at gøre fælles”.
Det er en god definition og det afspejler mediernes virke på tværs af alle
brancher. Det gælder således også for dialog og debatter – uanset formater og
på hvilke platforme og i hvilke fora disse udspiller sig. Helt overordnet kan vi jo
også bare kalde det for den offentlige debat, med udgangspunkt i demokratiets
vilkår om ytringsfriheden – eller vi kan måske også blot kalde det for dannelse,
som har udgangspunkt i vores værdiopfattelser og definitionen af fællesskabet.
Realpolitikkens vilkår
Det er det sidste der udgør dilemmaet i de aktuelle valgkampe – for hvad er det
vi vælger imellem? Business as usual – nu bare i en bedre udgave end tidligere –
dvs. mere vækst for mere velfærd – altså øgede indtjeninger, som giver større
råderum af statens skatteindtjening. Hvis vi samtidig effektiviserer med mere
automatisering og yderligere selvbetjening vha. intelligente ekspertsystemer,
kan vi tillige reducere de offentlige udgifter, hvorved vi kan fordele flere og
bedre sociale ydelser til alle. Valgkampene i vores moderne demokratier er nøje
orkestreret – og de handler primært om de økonomiske valg.
Ideologier anvendes kun som arkaiske clickbaits, der primært tjener formålet at
skaffe attention. Det er selvfølgelig min kyniske ikke-homo politicus udlægning –
men det er også virkeligheden i det politiske spil. Det er f.eks. de senere brudte
valgløfter, fordi valget præsenteres som en invitation til et tag selv bord – dvs.
hvis blot du stemmer på […] – og efter valget alligevel ender med spørgsmålet:
”… hvor pengene skal komme fra?”.
Og scenerne udspilles tilsyneladende uden erindring om sidste valgkamp. Vi
snakker naturligvis om det der interesserer os lige nu, og vi flytter lidt rundt på
stemmer fra den ene blok til den anden. Vi kan dog risikere at ende med et
spørgsmål om, hvorvidt det politiske lederskab så i virkeligheden blot er en
administrativ jobfunktion.
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Man kunne også spørge om, hvorvidt der er et psykologisk sprog for hvorfor vi
tænker og agerer som vi gør? Det handler mest om, hvordan vi taler om det. De
fleste mennesker ønsker faktisk at opnå det samme, men kan have meget
forskellige grunde til at ønske det. Det er bl.a. baseret på de værdibaserede
forskelle mellem ”vi” og ”jeg” – eller mellem ”fællesskabet” og ”mig selv først”,
hvis man foretrækker de ord. Nogle mennesker fokuserer mere på fællesskabets
interesser og andre fokuserer på egne behov – før fællesskabet.
Det betyder dog ikke, at vi ikke kan diskutere de samme emner – men det
betyder, at der kan være en skjult dagsorden for at opnå en enighed eller være
parat til et kompromis. Og i det politiske spil i valgkampene, er værdier og
overbevisninger blandet godt og grundigt sammen. Men overbevisninger og
værdier er ikke det samme. Det viser den reelle adfærd med al tydelighed.
Adfærd er faktiske handlinger, som træffes på baggrund af hvad der giver bedst
mening i den aktuelle situation. Er det ikke et eksistentielt valg, så er værdierne
en meta-forestilling om noget man tror på, uanset om det objektivt er sandt eller
falsk. Sidstnævnte er f.eks. religioner – og i valgkampe bliver politiske ideologier
ofte til religioner. Noget – eller nogen – man tror på. Det objektive er ikke en del
af dette spil.
Spillets regler er, at budskaberne skal leveres med one-liners, der er afstemt til
et bestemt publikum. Publikum er landets borgere – folket – som skal sætte
deres kryds ved den eller de kandidater, som de er enige med – eller som de
bedst kan lide. Og den sidste sætning er ikke helt tilfældig, fordi vores moderne
valgkampe ret beset handler lige så meget om ”likeability”, som det handler om
det reelle indhold i budskaberne.
Videnskabens vilkår er uomtvistelige beviser. Hverken økonomi eller sociale og
psykologiske discipliner er videnskab – men vi kan godt bilde hinanden og os selv
ind, at hvis et flertal er enige om et udsagn eller en bestemt model, så er det
”sandt” – også selv om et mindretal kan synes det er ”falsk”. Vi taler altså her om
overbevisninger – eller om forskellige virkeligheder – hvor rigtigt og/eller forkert
ikke hviler på en objektivitet. Det er også det, som politikere og økonomer kalder
for realpolitik – altså den accepterede og usagte tese om, at du kan sige hvad du
vil – og så alligevel gøre noget andet.
Lige siden de sociale medier blev præsenteret som en kommunikationsplatform,
er antallet af ytringer, meninger og holdninger eksploderet. Ordet ”medier” er
kodeordet, idet der netop ikke er tale om det politiske medieansvar. Det er også
fake news diskussionen i en nøddeskal – og det er i vilkårene for de teknologiske
netværkskonglomerater, at politikere nu forsøger at pålægge et ansvar for at
tøjle graden af ytringsfrihed. Det er for sent – og det vil ikke virke.
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Om at blive klogere
Den rituelle handling i folkestyret og den demokratiske model er dog stadig langt
at foretrække, frem for alternativer som f.eks. diktatur eller religiøst enevælde.
Men det er også værd at bemærke, at det ”at lyve” i politik er tilladt – jf. hertil
f.eks. den amerikanske præsident Donald Trump og en hel del andre mindre
demokratiske nationers ledelser. Tidens dilemma handler altså ikke om løgn eller
sandheden – men om måden man lyver på. Politik har altid været ”et spil” – og
reglerne er de samme som de altid har været. Det handler om lederskabet – og
det handler om hvem der i sidste ende træffer beslutningerne.
World Economic Forum har i de årlige konferencer deltagelse af verdens bedste
hjerner – dvs. defineret som folk med succes og indflydelse – og dette års Davostalere var heller ingen undtagelse. Et fast og tilbagevendende emne handler om
fremtidens arbejdsvilkår, hvor ”billedet” herunder var en del af rapporten om
den 4.industrirevolution fra 2016, og som siden har været anvendt i alle stort set
alle sammenhænge med reference til hvad mennesker skal beskæftige sig med i
fremtiden – og især hvilke færdigheder der ville blive efterspurgt. Det er min
private joke med den venstre kolonne – men billedet taler vel for sig selv og
pointen handler næppe om rækkefølgen i det angivne tidsrum – men snarere om
en tiltrængt ny fokus på uddannelsessektorens strukturelle problemer. I årene
siden har debatten da også afspejlet, hvad begrebet ”livslang læring” er for en
størrelse – og hvad det er man skal lære – eller hvilke måder man skal tænke på:

Og af de her nævnte færdigheder, hvad er så den rigtige rækkefølge, idet jeg
bemærker, at f.eks. active listening bliver erstattet af emotional intelligence og
cognitive flexibility, som vel begge i den rette kontekst blot betyder evnen til at
påvirke og manipulere (med budskaberne). Og det er så også en kvalifikation i de
igangværende valgkampagner. På dette års Davos-møde blev fremtidens arbejde
adresseret af de følgende fem personer med følgende ”gode råd”:
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1) Jack Ma, Executive Chairman Alibaba Group Holding: It's smart to hire
people smarter than you.
2) IBM CEO Ginni Rometty: New collar workers are the future.
3) LinkedIn Co-Founder and Vice-President of Product Allen Blue: Recruiting
women into technical roles will make machines learn more efficiently.
4) France's Minister of Labour, Muriel Pénicaud: Invest in training the youth
and the unemployed.
5) John Flint, the CEO of HSBC: Survivors of mental health challenges are
good for business.
Det er her blot overskifterne – og det er clickbait på højt plan – som vel næppe
kan blive mere fluffy og politisk korrekt – og det viser vel også, at Giridharadas
har fuldstændig ret i, at World Economic Forums tema med Globalization 4.0, og
medlemmernes forfattere bag rapporten om ”vores fælles digitale fremtid”, kun
er kapitalismens vogtere – og at fremtidens politikere selv må stå på mål for en
ny udformning af rammerne for Corporate Social Responsibility, sådan som bl.a.
Siva Vaidhyanathan, Shoshana Zuboff og Amy Webb adresserer det.
Hvad er så Society 5.0
Den tidligere illustration med civilisationernes udvikling stammer fra den
japanske tilgang til fremtiden som et helt nyt Society 5.0 og ”konkurrerer”
således med alle ovenstående fremskrivninger og spådomme om fremtiden.
“Imagination is the key to shaping the future. Society 5.0 is not a prediction of
the future, but a concept that shows the bright future we want to create. Society
5.0 is not something to come, but something to co-create. Main player of that
society is not technology but human being. It is a society realized by people who
pursue diverse values with diverse imagination and creativity.”
Det er den japanske erhvervs- og industriorganisation Keidanren, som har
initieret og videre udvikler strategien sammen med den japanske regering – og
premierminister Shinzo Abe havde faktisk taletid på Davos-mødet, hvor han
pitchede et nyt globalt samarbejde om fremtidens samfund.
Og man kunne faktisk godt spørge om en reel social engineering så bliver en del
af Society 5.0? I hvert fald handler det mere om en måde at tænke på, hvor et
nyt fokus er på mennesker og kulturel dannelse, lige så meget som det handler
om anvendelsen af ny teknologi. Lad os lige dvæle ved det et øjeblik. For det
handler bl.a. om udviklingen af de androide robotter, som Japan allerede er i fuld
gang med. Og det er der en temmelig god grund til, nemlig at Japan har den
mest markante og aldrende befolkning og drastisk faldende fødselstal. Japan har
også allerede et af verdens mest avancerede teknologiske produktionsapparater
af robotteknologi til automatisering af trivielle opgaver – især inden for service-
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og sundhedssektoren. Dialogen mellem mennesker og maskiner bliver derfor
også afgørende; det er her udviklingen af kunstig intelligens kommer ind i
billedet.
Kina har et mål om at være verdens førende i robotter og kunstig intelligens
allerede i 2025. USA har måske nok den førende position på ”kommunikation” (i
ordets bredeste forstand) og ser automatiseringen fra et softwareperspektiv.
Google’s selvkørende biler og Amazon’s droner vil utvivlsomt revolutionere
”smart”-fænomenet på transportområdet og byernes infrastrukturer – men de
vil med stor sandsynlighed ikke på den lange bane få et marked i hverken Kina
eller Indien, der alt lige allerede udgør 1/3 af verdens befolkning.
Paradokset her er, at fremtidens teknologier nok er de samme udviklinger – men
at fremtidens økonomiske magtpositioner bliver baseret på det politiske mindset
– og ikke det filosofiske om, hvorvidt der er en fælles fremtid. I den refleksion er
planetens tilstand med alle de miljømæssige problematikker et nyt fokus. Det
handler både om industrialiserings rovdrift på naturens ressourcer, såvel som
det involverer det stadig stigende befolkningsantal, der p.t. er omkring 7,5
milliarder mennesker, fra de omkring 1 milliarder mennesker, der levede ved
industrialiseringens start i 1700-årene.
Allerede i dag bor over halvdelen af verdens befolkning i byerne. Det vil stige til
60 % i løbet af det næste tiår – og estimeres til 75 % i 2050. På samme tid vil
verdens befolkning være vokset til omkring 8-9 milliarder mennesker. Væksten i
dette tal sker i de fattigste lande i verden. Fødselsraten er og forbliver under 2 i
de rigeste lande, så en allerede aldrende befolkning, der samtidig lever længere,
er de rigeste landes problem.
FN’s fremskrivninger om befolkningsantallet varierer – og vi kan skændes om der
er 11 milliarder i år 2100 eller 9 milliarder i 2050 – men vi kan ikke skændes om
den globale opvarmning og forureningen for konsekvenserne om planetens
undergang eller ej. Men det gør vi så alligevel – og fornægtelse er selvfølgelig
også et mindset. Og jeg behøver formodentlig ikke at medtage yderligere udsagn
om planetens stigende globale miljømæssige problematikker, for at pege på
alvoren i at begynde, at tænke anderledes for fremtiden. Det leder så også hen
til at tage et kig på, hvad mindset er i den virkelige verden – altså den verden,
hvor vi tror på en fælles ”sandhed” og er i stand til at bevise den – om ikke andet
så i form af de facto adfærd.
I det helt store billede er spørgsmålet om FN kan holde sammen på verden? De
sidste 70 års globale samarbejde om demokratiets udbredelse og visionen om en
mere lige fordeling af verdens ressourcer ser ud til at falde fra hinanden.
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Både IMF og Verdensbanken er reelt privatiseret – og bankerne opererer reelt
uden regulering som ukontrolleret rå kapitalisme, som de facto styres af meget
få private interesser.
Et sidste lille kuriosum om den økonomiske elite er, at verdens 26 rigeste
mennesker nu ejer det samme som halvdelen af planetens fattigste befolkning –
i hvert fald iflg. beregninger fra den engelske tænketank Oxfam, som dog bl.a.
bakkes op af Verdensbankens direktør. Den rigeste af dem veksler jævnligt
mellem nogle ganske få personer – bl.a. Bill Gates og Jeff Bezos – og begge deres
virksomheder – ligesom de øvrige store globale digitale netværkskonglomerater
– opererer i øvrigt med årlige omsætninger på knap to gange Danmarks BNP.
En afsluttende bemærkning til min analyse returnerer til klummens overskrift,
som altså handler om det valg vi ikke får – nemlig at have reel indflydelse på den
teknologiske udvikling og at være en lige part i det økonomiske udbytte.
Det er stadig nogle ganske få personer der bestemmer civilisationernes fremtid.
Det skal naturligvis ikke underkendes, at den snart 250-årige kapitalisme og den
teknologiske industrialisering har medført velstand for mange – men det er
blevet tid til en anderledes model end markedsøkonomien, hvis vi skal redde
planeten og f.eks. se fremkomsten af et Society 5.0. Og det er beskæmmende, at
politikerne og erhvervslivets økonomer fortsætter med at argumentere for en
bedre fremtid under mantraet: ”hvor pengene skal komme fra”, når de samtidig
tillader enkeltpersoner og virksomhederne at spekulere i systemiske og massive
skatteunddragelser.
Det er et fromt ønske – og måske et naivt håb – at en ny generation snart vil
blande sig i det politiske spil med nye krav om nogle nye ideologiske mindset.
Kommunikation handler som nævnt om ”at gøre fælles” – og hvis politikerne og
medierne vil genvinde tilliden hos borgerne om demokratiets vilkår, så er tiden
nu – og de kan så samtidig hæve sig fra sidstepladserne i de sidste mange års
troværdighedsmålinger.

PS:
Alle de nævnte rapporter kan findes og downloades gratis via nettet – og alle
nævnte bogtitler er publiceret og kan erhverves enten hos boghandlere og/eller
via online sites. Der kan tillige findes en hel del præsentationer om emnerne og
forfatterne på bl.a. YouTube.
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