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Det er nu, vi skal sikre, at kunstig intelligens fungerer for europæerne
Fra sporing af covid-19 til fordeling af sociale ydelser — kunstig intelligens (AI)
påvirker millioner af europæeres liv. Automatisering kan indvirke positivt på
beslutningstagningen. Men AI kan føre til fejl og forskelsbehandling og kan være svær
at sætte spørgsmålstegn ved. En ny rapport fra Den Europæiske Unions Agentur for
Grundlæggende Rettigheder (FRA) afslører usikkerheden omkring AI's indvirkning på
folks rettigheder — sågar hos organisationer, hvor AI allerede bruges. FRA opfordrer
beslutningstagerne til at vejlede mere i, hvordan de gældende regler anvendes på AI,
og til at sikre, at fremtidig AI-lovgivning beskytter de grundlæggende rettigheder.
"AI er ikke ufejlbarlig, den er skabt af mennesker — og mennesker kan begå fejl. Derfor skal
man være opmærksom på, hvornår AI anvendes, hvordan den fungerer, og hvordan man kan
anfægte automatiske afgørelser. EU er nødt til at præcisere, hvordan de gældende regler finder
anvendelse på AI. Og organisationerne er nødt til at vurdere, hvordan deres teknologier kan
gribe ind i borgernes rettigheder, når de udvikler og anvender AI," udtaler FRA's direktør Michael
O'Flaherty. “Vi har mulighed for at forme AI, så den ikke blot respekterer vores
menneskerettigheder og grundlæggende rettigheder men også beskytter og fremmer dem.”
I FRA's rapport ”Rettidig omhu for fremtiden — Kunstig intelligens og grundlæggende
rettigheder” identificeres faldgruber i brugen af AI, f.eks. i forbindelse med forudsigende
politiarbejde, medicinske diagnoser, sociale tjenester og målrettet reklame. Den rummer en
opfordring til EU og EU-landene om at:


Sikre, at AI respekterer alle grundlæggende rettigheder — AI kan påvirke mange
rettigheder — ikke kun retten til privatlivets fred eller databeskyttelse. AI kan også
diskriminere eller hindre rettens gang. Enhver fremtidig AI-lovgivning skal tage højde for
dette og garantere effektive sikkerhedsforanstaltninger.



Sikre, at man kan anfægte afgørelser truffet af AI — Man skal vide, hvornår og hvordan
AI anvendes, og hvor og hvordan man kan klage. Organisationer, der anvender AI, skal
kunne redegøre for, hvordan deres systemer træffer afgørelser.



Vurdere AI før og under dens anvendelse for at mindske negative følgevirkninger
— Private og offentlige organisationer bør foretage vurderinger af, hvordan AI kan skade de
grundlæggende rettigheder.



Give mere vejledning om databeskyttelsesregler — EU bør yderligere præcisere,
hvordan databeskyttelsesreglerne finder anvendelse på AI. Der er også behov for større
klarhed om konsekvenserne af automatiseret beslutningstagning og retten til menneskelig
gennemgang, når AI anvendes.



Vurdere AI's potentielt diskriminerede karakter — Opmærksomheden om AI's
potentiale for at diskriminere, og om konsekvenserne heraf, er relativt begrænset. Dette
kræver, at der afsættes flere forskningsmidler til at undersøge de potentielt diskriminerende
virkninger af AI, så man i Europa kan træffe sine forholdsregler.



Skabe et effektivt tilsynssystem — EU bør investere i et mere velkoordineret system til
at holde virksomheder og offentlige forvaltninger ansvarlige, når de anvender AI.
Myndighederne skal sikre, at tilsynsorganerne har tilstrækkelige ressourcer og færdigheder
til at klare opgaven.

Rapporten er en del af FRA's projekt om kunstig intelligens og big data. Den trækker på over
100 interviews med offentlige og private organisationer, der allerede anvender AI. Disse
omfatter iagttagelser fra eksperter, der er med til at holde øje med, om de grundlæggende
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rettigheder krænkes. Analysen er baseret på faktiske anvendelser af AI i Estland, Finland,
Frankrig, Nederlandene og Spanien.
Den 14. december arrangerer FRA og det tyske formandskab for EU-Rådet konferencen AI på
den europæiske facon: Beskyttelse af de grundlæggende rettigheder i en tid med kunstig
intelligens.
Få mere at vide på: media@fra.europa.eu/tlf.: +43 1 580 30 653
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