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af Peter Danielsen
Da mennesker lærte at lave ild, fik de en stor fordel i forhold til andre arter på Jorden.
Man kunne varme sig ved bålet, når det var koldt, tilberede maden og holde rovdyr på
afstand.  Evnen  til  at  lave  ild  blev  et  af  de  første  afgørende  skridt,  der  sikrede
menneskeheden  dens  nuværende  så  suveræne  position  på  kloden.  Men  endnu  mere
afgørende var sikkert at mennesket med sin kreative fornuft var i stand til at konstruere
redskaber, som til en vis grad kunne kompensere for menneskekroppens begrænsninger.
Samme  kreative  fornuft  udviklede  langt  senere  videnskab  og  teknologi.  Selvom
videnskaben og teknologien hævdes at tilhøre en helt anden genre end religionen, er de
dog  fælles  om  drømmen  om  at  nå  hinsides  menneskekroppens  tidslige  og  rumlige
begrænsninger.

Ray Kurzweil er en af verdens førende fortalere for den såkaldte trans-humanisme, der
hævder at mange af menneskekroppens nuværende biologiske begrænsninger snart kan
overskrides (transcenderes). Dette indebærer muligheden for en radikal forlængelse af
vores  levetid  og et  væld  af  mulige  ændringer  og  forbedringer  af  menneskekroppen.
Ifølge transhumanismen er livets mening egentlig netop evolution. Formålet med den
enkeltes  liv  er  udvikle  sig;  og  ligesom  megen  moderne  humanisme  gør,  tror
transhumanismen også at evolutionen bevæger sig i retning af større kompleksitet, større
elegance, viden, intelligens, skønhed, kreativitet og kærlighed. 

Absolut intelligens, skønhed, kreativitet og kærlighed er ganske vist traditionelt blevet
tilskrevet Gud af teologerne, og det er nok fåtallet af de moderne fremskridtsoptimister,
der er troende i  nogen traditionel forstand. Imidlertid bevæger evolutionen sig ifølge
mange transhumanister uundgåeligt i retning af det ubegrænsede absolutte niveau (uden
at man dog nogensinde vil nå helt dertil). Spørgsmålet er, om det er på tide, at vi alle
forholder os til nogle af denne udviklings konsekvenser?

Udviklingen  indenfor  medicin  og  teknologi  accelererer  med  eksponentiel  hast.
Menneskelivets  varighed  kan  derfor  i  nær  fremtid  forlænges  dramatisk  til  mange
hundrede år. En del af jordens nulevende befolkning, kan nære begrundet håb om at leve
længe nok til for alvor at få glæde af de fremskridt, som sker for tiden inden for bio- og
nanoteknologien. Transhumanister som Ray Kurzweil hævder at teknologien inden for
en  overskuelig  årrække  vil  gøre  så  store  fremskridt,  at  den  i  princippet  vil  give  os
mulighed for kunne leve så længe, vi måtte ønske det.

Også computerteknologien udvikler sig eksponentielt. Det betyder bl.a., at en almindelig
gennemsnitscomputer snart vil besidde lige så stor rå regnekraft som den menneskelige



hjerne, hvilket vil sige 20 millioner milliarder udregninger i sekundet. Dette niveau er
imidlertid ikke tilstrækkeligt til at opnå intelligens på menneskeligt niveau i en maskine,
understreger Kurzweil. Dertil kræves også en organisering at regnekraften, intelligensens
”software”,  som  først  vil  være  tilstrækkeligt  udviklet  i  2029,  hvor
gennemsnitscomputerens  regnekraft  imidlertid  vil  svare  til  tusind  menneskehjerner.
Udviklingen af intelligensens software tænkes realiseret gennem stadigt mere detaljerede
scanninger af hjernen. Hermed vil det ifølge Ray Kurzweil blive muligt at efterligne den
menneskelige hjernes processer i en sådan grad, at vi kan skabe kunstig intelligens med
bevidsthed  lig  den  menneskelige.  Den  kunstige  bevidsthed  vil  være  i  stand  til
selvstændigt at reflektere og kombinere viden samt spørge til ny viden, i stedet for blot at
udføre hvad den er kodet til, sådan som det fx var tilfældet med skakcomputeren Deep
Blue,  der ikke desto mindre imponerede i  1997,  da den vandt  over verdensmesteren
Garry Kasparov.

Inden udviklingen når så langt vil det også blive muligt at forbedre den menneskelige
hjerne ved hjælp af bio- og nanoteknologi. Vi har allerede set de første eksempler på
samarbejde mellem biologi og teknologi i menneskehjernen, fx ved implantater i hjernen
på  mennesker  der  lider  af  Alzheimer  og  Parkinsons  Syge.  Herved  kan  flere  af  de
alvorlige  komplikationer  ved  disse  sygdomme  reduceres  og  modvirkes.  Snart  vil
muligheden  dukke  op  for  implantater,  der  f.eks.  forbedrer  indlæringsevnen  og  det
generelle intelligensniveau. På den måde vil menneskehjernen til en vis grad få karakter
af en teknologisk bevidsthed.

Spørgsmålet bliver så blandt andet hvilke rettigheder en teknologisk styrket bevidsthed
vil  kunne  få  i  samfundet.  Som forfatter  og  robotforsker  Daniel  H.  Wilson  påpeger,
risikerer mennesker med sådanne implantater at blive retsløse, da de i mange tilfælde vil
være  i  stand  til  at  gennemskue  langt  mere  komplicerede  problemstillinger  end
gennemsnitsbefolkningen. En grundregel i aftaleret er som bekendt, at enhver form for
kontrakt  skal  være  indgået  af  ligeværdige  parter  med  lige  forudsætninger  for  at
gennemskue kontraktens konsekvenser. F.eks. vil en kontrakt kunne erklæres ugyldig,
hvis parterne sagligt set ikke kan siges at have lige forudsætninger for at gennemskue
kontraktens konsekvenser.  Det  kan således blive umuligt  for  en person med kunstigt
forbedret  intelligens at  indgå kontrakter  med mennesker,  der  ikke har  en tilsvarende
intelligens. 

Den udvikling, der sker indenfor teknologien med hensyn til reparation og forbedring af
menneskekroppen, er indtil videre blevet hilst velkommen af de fleste. Måske fordi der
hovedsageligt  har været  tale om reparation af  kroppen,  og ikke om forandringer der
vedrører vores bevidsthed og jeg-identitet. Men snart bevæger vi os ind i periode, hvor
en sådan kvalitativ forandring kan finde sted ved hjælp af teknologi.

Vi bør vi overveje, hvilke konsekvenser det vil få, hvis den menneskelige bevidsthed i
højere og højere grad bliver en maskine, samtidig med at maskinerne i stigende grad



bliver menneskelige. Indtil i dag har man skelnet kvalitativt mellem den biologiske natur
og  den  kulturelt  frembragte  teknologi.  Men  ifølge  Ray  Kurzweil  vil  den  nye
teknovidenskabs frembringelser imidlertid overskride denne distinktion imellem natur
og kultur, så naturen og mennesket, som vi kender det i dag, ikke længere anses for mere
virkeligt  og fuldkomment  end kulturen og teknologien.  På et  tidspunkt ikke længere
være muligt at skelne, og måske heller ikke nødvendigt. 

Selvom nutidens computere har en begrænset evne til at uddrage og tilegne sig viden fra
artikler i naturligt sprog, så udvikles denne evne meget hurtigt ifølge Ray Kurzweil. I
løbet af det tyvende århundredes andet årti vil computere blive i stand til selvstændigt at
læse,  forstå  og  forme det  de  læser.  De  vil  kunne  læse  verdens  massive  mængde  af
litteratur,  videnskabelige artikler  og andet tilgængeligt  materiale,  og efterhånden selv
søge information gennem nyhedsmedier og øvrige informationstjenester, ligesom de vil
kunne  dele  viden  med  hinanden  både  lettere  og  hurtigere  end  deres  menneskelige
designere. Når først maskinen når det nutidige menneskelige intelligensniveau, vil den
ifølge  Kurzweil  med nødvendighed storme forbi  dette  niveau,  hvis  menneskehjernen
ikke opgraderes tilsvarende.

For mange er en computer, der kan lære, en umulig tanke. Men overfor synspunkter, der
fastholder at computerens liv kun er tilsyneladende liv, går mange nutidige tendenser
inden  for  forskningen  i  kunstig  intelligens  i  en  anden  retning,  nemlig  mod  selv-
organiserende kaotiske systemer, der anvender metoder inspireret af biologien. Gennem
et  såkaldt  "omvendt  ingeniørarbejde"  søger  man  at  genskabe  processerne  af  de
hundredevis  af  neuronklynger,  som  menneskehjernen  består  af.  De  individuelle
neuroners mekanismer kan allerede nu genskabes i yderst detaljeret forstand, og over tid
kan disse mekanismer forøges, indtil man når den fulde hjernes niveau og hinsides dette.

I  Kurzweils  forståelse  bliver  mennesker  ved  hjælp  af  teknologien  nyskabere  og
forvaltere af deres egen forbedrede udgave af verden. Spørgsmålet vil være, hvornår og
hvordan  man  kan  afgøre,  om en  maskine  virkelig  har  bevidsthed,  om den  har  jeg-
identitet, om den virkelig er spirituel, eller om den kun simulerer sådanne erfaringer. Der
eksisterer ikke nogen objektiv test, der kan afgøre, om bevidsthed er til stede, men der
vil til stadighed være mennesker, som nægter at anerkende bevidsthed hos en kunstig
intelligens, medmindre den sprøjter neurotransmittere ud, eller er baseret på DNA-styret
protein syntese, eller har en anden specifikt biologisk menneskelig egenskab. 

Imidlertid, spår Kurzweil, vil adfærden hos den kunstige inteligens få os til at acceptere
den som en bevidst personlighed med jeg-identitet. De vil være ekstremt intelligente, de
vil få os til at le og græde, og de vil blive vrede, hvis vi ikke accepterer deres åndelige
synspunkter.

Men den teknologiske udvikling har allerede i stigende grad påvirket menneskets egen
selvforståelse. Vi omgiver os mere og mere med teknovidenskabeliege objekter, som vi



indgår i stadigt mere intime relationer til. Samtidigt er vi også ved at gøre os selv til et
teknovidenskabeligt objekt, hvilket påvirker vores forståelse af hvad, det vil sige at være
krop  og  have  bevidsthed.  Det  er  vigtigt  at  være  opmærksom  på,  at  også
menneskekroppens  nykonstruktion  og  rekonstruktion  (ligesom ethvert  andet  element
under eksistensens vilkår) vil være præget af tvetydighed, som indebærer på den ene side
konstruktive og på den anden side destruktive elementer. 

Denne tvetydighed er ikke blevet mindre med det moderne. Hans Hauge beskrev i 1989 i
sin bog Transteologi, hvordan moderniteten fraskrev sig afhængigheden af nogen gud og
i  stedet  satte  menneskets  egne valg og beslutninger som menneskelig autoritet.  Men
ifølge Claus Emmeche fra  Niels  Bohr instituttet  er  mennesket  som cyberkrop blevet
afhængig af teknovidenskaberne. Cyberkroppen er "en krop, der kun kan opretholdes, så
længe navlestrengen ikke kappes til den bestandige biomedicinske overvågning." Det
moderne menneskes stigende afhængighed af sin egen kulturelle selvkreativitet kan ses
som et udtryk for det destruktive element i modernitetens fremskridtstro. Det fra Gud
frisatte menneske er i stedet blevet bundet til sin egen kulturelle selvkreativitet.

Denne binding ses fx også i det forhold, at vi i stigende grad anvender kunstig intelligens
til  mange opgaver,  lige fra  at  styre fly,  over  økonomisk styring,  til  udarbejdelsen af
lægelige diagnoser. Den kunstige intelligens anvendes ganske simpelt fordi, den udfører
langt mere pålideligt arbejde, end mennesker er i stand til. Derfor vil kunstig intelligens
mere  og  mere  overtage  væsentlige  funktioner  i  menneskesamfundet,  hvorved
afhængigheden af den kunstige intelligens øges.

Allerede  i  dag  ville  det  have  fatale  konsekvenser  for  samfundet,  hvis  fx  internettet
pludseligt  holdt  op  med  at  fungere.  Afhængigheden  af  kunstig  intelligens  vil  øges
eksponentielt i årerne der kommer. Der vil komme et tidspunkt (måske er det allerede
passeret), hvor menneskets afhængighed af teknologien ikke længere lader sig bremse
eller standse. Og hvis vi ikke forholder os opmærksomt og kritisk til denne situation,
risikerer vi at komme til at stå i en situation, hvor de store, for menneskeheden afgørende
beslutninger træffes af maskinerne. Spørgsmålet er, om den eneste måde at undgå dette
er,  at  vi  selv  ved hjælp  af  bio-  og  nanoteknologien  "bliver  maskiner"  eller  såkaldte
cyberkroppe. Det ser ud til at fremtiden kommer til at tilhøre maskinerne. 
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