
EI: Ethische Intelligentie 
 
“People say, oh, we need to make ethical AI. What nonsense. Humans still have the               
monopoly on evil. The problem is not AI. The problem is humans using new technologies to                
harm other humans.” 
 
In zijn quote betoogt Garry Kasparov dat mensen zich geen zorgen hoeven te maken over               
AI, omdat niet AI, maar mensen een monopolie hebben op het kwaad. In mijn essay,               
waarmee ik de filosofie olympiade won, betoogde ik waarom het tegenovergestelde waar is             
en waarom we ons juist wél zorgen moeten maken over AI. In deze vertaalde en ingekorte                
versie presenteer ik de belangrijkste conclusie. 
 
Laat me beginnen met een persoonlijke ervaring. Een paar jaar geleden, toen ik mijn eerste               
AI-programma’s schreef, leek het me leuk om een robot te maken die zelf leerde uit een                
doolhof te ontsnappen. Dus ik bouwde een doolhof-app en daarna een zelflerende AI. De              
resultaten waren schrikwekkend: de AI leerde in slechts enkele stappen uit het doolhof te              
ontsnappen, terwijl dat eigenlijk honderden stappen moest duren. De oorzaak hiervoor was            
een fout die ik onbewust had gemaakt in de doolhof-app. Het enge hieraan was dat mijn                
eigen AI dit in slechts enkele seconde door had, dus op een bepaalde manier zo snel al                 
slimmer was dan ikzelf. 
 
Deze AI was een voorbeeld van een zelflerend systeem: algoritmes die zonder verder             
menselijke sturing razendsnel bovenmenselijk slim kunnen worden. Deze systemen hebben          
twee belangrijke eigenschappen. Ten eerste heeft de mens weinig invloed op de manier             
waarop zij zich ontwikkelen, omdat deze systemen zélf leren. Ten tweede is de manier              
waarop deze systemen tot een conclusie komen eigenlijk niet te verklaren. 
 
Zoals Aristoteles en Kant hebben aangetoond, en ik verder uitleg in het volledige stuk, komt               
ethisch handelen voort uit typisch menselijke eigenschappen. Omdat een computer deze           
eigenschappen, natuurlijk, niet heeft, is het onmogelijk voor een computer om het slechte (of              
het goede) te doen; ze hebben geen “ethische intelligentie.” Kasparov's claim klopt dus in              
zoverre hij zegt dat mensen het monopolie op het kwaad hebben. 
 
Maar in “The problem is not AI. The problem is humans using new technologies to harm                
other humans” is hij, volgens mij, fout. Want juist de afwezigheid van ethische intelligentie              
maakt AI ook gevaarlijk, vanwege de relatief autonome, onvoorspelbare en bovenmenselijke           
natuur ervan. Het gevaar bestaat hier dat AI tegen de menselijke belangen in gaat handelen,               
niet omdat AI “goed” of “slecht” zou zijn, maar vanuit de ervaringen die het zichzelf heeft                
aangeleerd. We gaan met het ontwikkelen van AI als het ware “russisch roulette” spelen, op               
een ongekende schaal. 
 
Wilt u het originele artikel lezen? Stuur een mail naar rwierenga@melanchthon.nl. 
 


