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Alleenwij
bepalen de
ethiekvan
technologie

r** r is voor het eerst een baby ge_' boren met dna van drie ouàers, (Ten eerste,28 septetnber). Hoe
. .. ., gaan wedaarmeeom?We leven

in een tijd van geloof in technologie.
De populaIrste beroepskeuze is dè
tech-srart-up. Her bedri jfsleven
omarmt massaal big data en sociale
meciia. De invloedriikste mensen ko_
men uit Silicon Valley. En de recente
golfaan technologie heeft ons veel
gemak en plezier gebracht.

IVÍaar er Creigt ook een gevaar. ln de
wervelstorm van technie[lijken we
de menselijke maat soms kwijt te ra-
ken. Van de tientallen tracking coo-
kies op je telefoon, de massalóacks,
de overlast van Airbnb tot de op-
komst van burn-outs, we lijken geen
grip op ons technologiegebruilite
krijgen.

Dat komt omdat we vergeten zijn
dat technologie op zichzelf'niets Éete-
kent.Alleen ons gebruik bepaaltof
het 'goed' of 'slecht' is. Ondànks de
voorschri jdende technologie bepalen
wii nog altiid zelf warwenselijk is. Zo
is het ons geluk de privacykiller
Google Glass tegen te houden. Maar
dit soort kritische momenten is zeld-
zaam. Wij willen zo graaggeloven dat
artificiële intelligentie straks slim-
mer is dan wijzel( dat we vergeten
dat het eel geloof is en geen feit.

L.eR andere stelling is dat we de ko-
mende jaren dehelftvan onzebanen
verliezen. Dat werk wordt straks ge-
daan door drones en robots. Maar aan
het emotionele aspectvan zo'n ont-
wikkeling wordt volledig voorbijge-
gaan. Ookal zou het technisch kun-
nen, je wilttoch niet in de kroegwor-
den bediend door een robot? Boven-
dien kan er een wetenschappelijk feit
tegenover worden gezet: 8O-9 0 pro-
cent van onze beslissingen wordt ge-
nomen op basis van emotie, aldus No-
belprijswinnaar Daniel Kahneman.
Dat wiist erop dat menselijk contact
het allerbelangrijkste is in ons werk,
waardoorhet schrappen van de helft
van onze banen ineens watverge-
zocht lijkt.

Ons begrip van technologie is sterk
veranderd. We kunnen alles op alles
aansluiten. Naast de traditionele'me-
talen'techniek, maken we nu ook
connectie met chemische en biologi-
sche zaken. Dat noem ikde opkomst
van het buitenweb, the Outerweb.
Het buitenweb communiceert strak
ook met zaken op en in het dierlijke
en menselijke lichaam. Er bestaan al
op afstand bestuurbare kakkerlak-
ken. En erzijn algevallenvan digitale
telepathie, waarbijwe de motoriek
van andere mensen kunnen sturen.

Dit brengt ons weer op dna-mani-
pulatie. Ook dit nieuwe technologi-
sche veld zal snel een grote rol spelen.
We kunnen nu immers sleutelen aan
ons eigen lichaam. Datis zowel fan-
tastisch als angstaanjagend. In het ge-
valvan deze eerste baby, die werdge-
manipuleerd om eenweselijke erfe-
lijke ziekte tegen'tegaan, zou je kun-
nen zeggen: de belofte is fantastisch.
Maarwat gebeurt er met een baby als
we straks het agressie-gen weghalen?

Zet dus een keer die roze bril af.
Technologie is emotieloos. Alleen
onze eigen emoties kunnen ons de
goede ofverkeerde richting opstu-
ren.
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