INVITATION

HVAD SKAL VI
MED MENNESKER?
Peter Svarre har siden
han byggede
sin første webside i
1996 brugt hele
sit arbejdsliv på at forstå
, hvordan
teknologi og menne
sker lærer at danse
med hinanden. Han
er uddannet cand.
scient.pol. fra Køben
havns Universitet
og Master of Intern
ational Affairs
fra Columbia Univer
sity, og han har
i årtier arbejdet med
at rådgive
verdens største virksom
heder om
digital kommunikat
ion, innovation og
forretningsudviklin
g. I 2012 skrev han
bestselleren Den perfek
te storm om
virksomheders brug
af sociale medier.
Han er far til en femår
ig dreng og en
toårig pige og derfor
stærkt optaget
af menneskehedens
fremtid med
tænkende maskiner.

Bliver vi alle
arbejdsløse? Bliv
er robotterne
klogere end os?
Kan vi stole på
selvkørende
biler? Bliver frem
tidens krige udkæ
mpet af
selvstyrende mask
iner? Det er bare
et par af
de spørgsmål, du
vil møde i denn
e bog, som
fortæller historie
n om kunstig inte
lligens fra
den græske myto
logi til vore dage
s komplekse
neurale netværk.

Selvom vi stadig
er langt fra scie
nce fictionfilmenes dystopis
ke forestilling
er om maskiner,
der overtager verd
ensherredømmet,
går
udviklingen inde
n for kunstig inte
lligens ikke
desto mindre så
hurtigt i disse
år, at vi bliver
tvunget til at
spørge os selv:
”Hvad skal vi med
mennesker?”

Boglancering og debat om kunstig intelligens
Læs mere på www.p

etersvarre.dk

Denne bog hjælper
dig med at finde
svaret.

I anledning af at vi udgiver Peter Svarres bog Hvad skal vi med mennesker?,
inviterer vi til en eftermiddag om kunstig intelligens.
www.gyldendal

.dk

Kunstig intelligens udvikler sig hastigt i disse år, og det udfordrer vores
verden. Hvordan sikrer vi, at vores politiske systemer kan følge med?
Hvordan sørger vi for, at kunstige intelligenser træffer de rette beslutnin
ger? Og hvordan undgår vi at blive overflødige på arbejdsmarkedet, når
maskinerne bliver lige så kloge eller klogere end os?
Peter Svarre allierer sig med Noa Redington, Malene Trock Hempler og
Peter Ahrenfeldt Schrøder for at diskutere kunstig intelligens, etik, politik
og arbejdsmarkeder.

»

Det foregår tirsdag den 5. februar kl. 15.30–17.30 hos
Gyldendal i Klareboderne 3, København K.

PROGRAM
15.30	Velkomst ved redaktør Anne Weinkouff.
15.35	Peter Svarre, forfatter til Hvad skal vi med mennesker?, fortæller,
hvad kunstig intelligens er, hvorfor udviklingen går stærkt i disse år,
og hvilke farer vi skal være opmærksomme på.
16.00	Noa Redington, tidligere rådgiver for Helle Thorning Schmidt, taler
om, hvordan kunstig intelligens udfordrer vores politiske systemer.
16.20	Malene Trock Hempler, filosof og ekspert i Søren Kirkegaard, reflek
terer over den etiske udfordring, der ligger i, at maskiner træffer
vigtige beslutninger om liv og død.
16.40	Peter Ahrenfeldt Schrøder, politisk konsulent hos LO, taler om,
hvordan vi bør indrette fremtidens arbejdsmarked i en verden med
intelligente maskiner.

P
E
T
E
R
S
VA
R
R
E
H VA D S K A L V I
MED MENNESK
ER?

Din bil kan køre
af sig selv. Din
højttaler
i køkkenet fort
æller dig, hvor
dan du laver
lasagne. Reklamer
ne på internettet
ved, hvad du
vil købe, før du
selv gør. Og i
Kina hjælper
intelligente over
vågningskameraer
myndighederne
med at overvåge
befolkningen og
arrestere
kriminelle og poli
tiske afvigere.
Menneskeheden har
fantaseret om kuns
tige
væsner og robotter
i årtusinder, men
i løbet
af de seneste ti
år er fantasien
blevet til
virkelighed. Med
de nye mulighed
er opstår også
problemer:

En bog om

kunstig intellig
ens

P E T E R S VA R R E

data
politik
skak
bias
go
intelligensekspl
osioner
jobs
ulighed
Amazon
arbejdsløshed
Facebook
Immanuel Kant
Netflix
neurale netværk
filosofi
Charles Babbage
techlash
maskinlæring
kentaurer
superintelligens
singularitet
Lady Lovelace
Google
Daniel Kahneman
etik
menneskets kosm
iske fremtid
og
hvordan
man
skriver
bogtitler,
som læses af
maskiner

H VA D

SKAL

VI MED

MENNESKER?

Gyldendal

Kunstige intelligenser er allevegne.
De styrer din bil, de finder din kom
mende kæreste, de anbefaler dig
film, de sikrer, at dine varer bliver
leveret til tiden, de overvåger poli
tiske afvigere i totalitære stater, og
ganske snart styrer de autonome
våben på alverdens krigsskue
pladser.
Selvom vi stadig er langt fra science
fiction-filmenes dystopiske forestil
linger om maskiner, der overtager
verdensherredømmet, går udviklin
gen inden for kunstig intelligens ikke
desto mindre så hurtigt i disse år,
at vi bliver tvunget til at spørge os
selv: ”Hvad skal vi med mennesker?”
Denne bog hjælper dig med at finde
svaret.

17.00	Spørgsmål, et glas vin og mulighed for at købe bogen Hvad skal vi
med mennesker? til særpris.
Venlig hilsen
Kforum og Gyldendal

TILMELDING NØDVENDIGT
Tilmeld dig på business@gyldendal.dk med navn, virksomhed/organisation og adresse. Og skriv til samme, hvis du bliver forhindret. Det
er gratis, og der er et begrænset antal pladser. Hvis du ikke dukker op efter at have meldt dig til, fakturerer vi dig for 250,- kr. efterfølgende. Så husk at melde afbud, hvis du bliver forhindret
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