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ROBOTICA EN ETHIEK

Spreker: Dr. Lambèr Royakkers (Eindhoven)
Eerste lezing: De toekomst van een gerobotiseerde samenleving
Tweede lezing: De ethische aspecten van sociale robots
Het idee dat robots op allerlei plaatsen in onze samenleving nuttige diensten zullen gaan
verrichten is geen sciencefiction meer. De robot heeft de afgelopen decennia met name de
productie van goederen en daarmee het werk in de fabriek sterk veranderd. Maar volgens vele
robotexperts, bedrijven en overheden is de tijd gekomen dat robottechnologie buiten de
fabriek wordt toegepast. Automatisering beperkt zich niet langer meer tot productieprocessen.
We gaan in toenemende mate het huishouden, entertainment, vervoer, de zorg voor anderen
en de oorlogsvoering automatiseren. Het staat buiten kijf dat deze nieuwe robotrevolutie een
grote invloed zal hebben op onze samenleving. De eerste tekenen daarvan zijn nu reeds
zichtbaar. Denk aan onbemande robotvliegtuigen, zogenaamde drones, die de Amerikanen in
de oorlog in Afghanistan inzetten om Taliban-strijders op te sporen en aan te vallen. Ook de
zorgrobot wordt een gouden toekomst voorspeld. Er wordt volop geëxperimenteerd met
knuffelrobots die het leven van demente bejaarden in Nederlandse verzorgingstehuizen
beloven te veraangenamen. De Japanners geloven sterk in een toekomst waarin mensachtige
robots een belangrijke rol spelen in de zorg voor ouderen.
In ons land roepen dit soort visies en ontwikkelingen echter vaak vele emotionele reacties op.
Het inzetten van robots voor het verrichten van saaie, zware en vieze klussen, lijken we wel te
billijken. Maar hoe ver willen we gaan met het automatiseren van onze zorg voor kinderen en
ouderen, het doden van terroristen of het bedrijven van de liefde? Zetten we daarmee niet de
mens en onze menselijkheid buiten spel? In de twee lezingen proberen we op een
maatschappelijk betrokken, maar tevens nuchtere wijze de nieuwe robotica onder de loep te
nemen. Welke robottechnologieën komen er aan? Waartoe zijn ze in staat? En welke ethische
en reguleringsvragen brengen die met zich mee? We onderzoeken de maatschappelijke
betekenis van de nieuwe generatie robots op verschillende terreinen, zoals de zorgrobot,
autorobot, en militaire robot.
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