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Abstract

This project seeks to examine the technology of facial recognition, to get an understanding of

the consequences it brings. The research question is defined as follows:

“How does the technology behind face recognition work, and which positive and negative

consequences can the technology have for the citizens of China and London?”.

To answer our research question, we have made use of the ”TRIN-model” to understand the

technology, and how it functions in the context it is brought. The purpose of face recognition

is to detect faces from objects, then verify and identify one face from another and link it to a

database. The two biggest issues we found with the technology, are about privacy and

misjudgments of detected people. At the same time, the technology violates human rights,

such as the right to privacy and personal data protection.

To fully understand the technology in the context of China and London, we are using the

method: “Actor-Network Theory” to define the connections among the relevant actors.

According to the method, the technology is an actor itself, an actor you must pay close

attention to, as it is not a neutral one.

In China the use of the technology is widespread. Among other things, they use it in the

so-called Social Credit System. Here citizens are given a score according to their behavior in

everyday life. They do this to detect criminals and make sure citizens behave properly.

They also use the system to an extreme degree to detect the minority group of Uighurs.

In London they use the technology to optimize police efforts, in order to facilitate detection

of criminals and to keep the city safe.

Since the societies and connections are different, the consequences are different too. The

consequences of using the technology in the streets of London, is that citizens are afraid that

the introduction of the technology will lead to a surveillance state and erode their privacy.

Whereas in China, the main consequence is that the technology helps to suppress citizens'

opportunities for freedom of expression.

However, some of the consequences are similar in the two societies, such as racial

discrimination, wrong detections and a strong influence on political rule.
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1. Projektemne
I takt med den teknologiske udvikling og dens mange muligheder, er det samtidig blevet

vigtigere at tage højde for, hvad denne udvikling medfører. Udviklingen kan have mange

fordele, men også en lang række konsekvenser, tilsigtet som utilsigtet.

Inden for især ansigtsgenkendelsesteknologi er udviklingen de seneste år voksende og med

den stigende efterspørgsel på overvågningsteknologi er tempoet tiltaget. Efterspørgslen er

opstået på baggrund af de hyppigere terrortrusler, et behov for mere effektiv

kriminalitetsbekæmpelse, samt en generel tendens til at ville være først i teknologikapløbet.

Vores emne omhandler teknologien bag ansigtsgenkendelse og hvordan særligt Kina og

London integrerer brugen af teknologien. Det er interessant at undersøge, fordi netop deres

anvendelse af teknologien er så omfattende, og har medført en række af forskellige

konsekvenser. I rapporten Ansigtsgenkendelse til bekæmpelse af kriminalitet (2019) skrevet af

Institut For Menneskerettigheder, giver de en definition af begrebet ansigtsgenkendelse. Det

er denne definition rapporten vil tage sit udgangspunkt i;
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“Ansigtsgenkendelse er baseret på teknologi, der opfanger biometriske data til at identificere

fysiske personer. Teknologien kan bruges til alt fra sammenligning af et billede med en enkelt

person (såkaldt “en til en”-sammenligning) til bredere overvågning af borgerne og

sammenligning af ansigtsbilledet med større data- baser (“en til mange”-sammenligning).

AGT kan både bruges til at gennemse materiale på nettet og til at overvåge borgere i det

offentlige rum. Teknologien kan anvendes, uden at et menneske gennemser materialet

(fuldautomatiseret) eller ved, at der undervejs eller efterfølgende føres en vis menneskelig

kontrol.”(Institut For Menneskerettigheder, 2019).

2. Problemfelt

Vi vil gerne undersøge, hvilke mulige konsekvenser brugen af ansigtsgenkendelse (AGT) kan

have, både etisk og politisk, i forskellige lande. Her vil vi derfor kigge nærmere på

ansigtsgenkendelse i Kina og London, samt undersøge deres tilgange til brugen af

teknologien. Eksempelvis Kinas invention af det omfattende overvågningssystem “Skynet”,

der, af den kinesiske regering, betegnes som “the eyes that safeguard China” (Shen, 2018).

Overvågningssystemet benyttes i Kinas nye “Social Credit System”, et pointsystem Birgitte

Egeskov Jensen omtaler:

“Den kinesiske regering er i fuld gang med at udrulle et ekstremt overvågningssystem,

der skal give borgerne point for deres opførsel. Det giver virksomheder og myndigheder

gode muligheder for at overvåge borgerne samt indsamle data, for eksempel om, hvor

de opholder sig, hvad de køber online, og hvem de kender på sociale medier(…)”

(Jensen, 2019).

Det er dette overvågningssystem, vi bl.a. vil tage udgangspunkt i, i rapporten når vi kigger på

Kina. Kina har desuden testet og udviklet ulovlig ansigtsgenkendelsesteknologi som kan

identificere uighurer, et muslimsk mindretal i Xinjiang provinsen i Kina. Det kan opleves

grænseoverskridende, som en indgriben i borgernes privatliv med en så altomfattende

overvågning. Omvendt er det også en effektiv teknologi, der sikrer “ro og orden” uden brug

af (synlige) autoritære regimer eller store menneskelige ressourcer. Teknologien klarer

identificeringen automatisk uden at personer bærer teknologier og benytter teknologier, som

f.eks. en mobiltelefon, til at spore deres bevægelsesmønstre.
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I London gøres der ligeledes brug af AGT, dog ud fra et lidt andet udgangspunkt end i Kina.

Skønt begge lande benytter teknologien præventivt, som værn mod “uønsket adfærd”, bruges

ansigtsgenkendelse i London eksempelvis til at identitetsbekræfte indenrigs- og udenrigs

passagerer ved bl.a Heathrow lufthavn. (Airways, 2019). Desuden benytter Metropolitan

Police Service i London ansigtsgenkendelsesteknologien LFR (Live Facial Recognition), fra

januar 2020. De bruger LFR til at forebygge vold, ulovlig brug af våben, seksuelle overgreb

og til at beskytte de sårbare (Met LFR team, 2020).

AGT bliver her især problematisk, fordi den er en af de biometriske teknologier, hvor data

bliver indsamlet, uden at personer er indforstået med at den indsamles. Det etiske aspekt i

overholdelsen af privatlivet er interessant her, fordi det ofte er en meget subjektiv grænse.

Det kan være svært at se objektivt på overvågning og ansigtsgenkendelse som teknologi, når

implementeringen og brugen af den, kan have vidtrækkende konsekvenser.

Et argument for teknologiens problematik, skal findes hos institut for menneskerettigheder,

der mener at brugen af teknologien, kan være et brud på menneskerettighederne. Til et

webinar arrangement 20. maj 2020 afholdt af IDA og Institut For Menneskerettigheder, blev

der diskuteret, hvordan man skal bruge AGT i Danmark. Samt hvordan brugen af

teknologien, kan ses som et brud på FN's verdenserklæring om menneskerettigheder,

herunder et brud på retten til privatliv og persondatabeskyttelse (Institut for

Menneskerettigheder, 2020). De fleste lande har skrevet under på

menneskerettighedserklæringen, heriblandt Kina og Storbritannien.

Specialkonsulent hos Institut for menneskerettigheder Marya Akhtar udtrykte bekymring om

ansigtsgenkendelse, da det giver mulighed for en hel ny form for overvågning, som man ikke

kender de menneskeretlige konsekvenser af. Hun lægger vægt på, at de danske politikere og

politi bør holde tilbage med indførelsen af teknologien og først tænke sig om.

Menneskerettighederne halter nemlig tit bagefter teknologien, og hun slår fast:

"Ansigtsgenkendelse er lige så personfølsomt som at dele vores DNA med omverdenen"

(ibid).
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3. Problemformulering

“Hvordan fungerer teknologien bag ansigtsgenkendelse og hvilke positive eller negative

konsekvenser kan teknologien have for borgerne i Kina og London?”

3.1. Arbejdsspørgsmål

1. Hvordan bliver ansigtsgenkendelse brugt i hhv. Kina og London?

2. Hvordan fungerer teknologien bag ansigtsgenkendelse og hvordan analyseres den ved

brug af TRIN-modellen

3. Hvilke konsekvenser kan brugen af ansigtsgenkendelse have for borgerne i Kina og

London?

4. Begrebsafklaring

● AGT = Opgavens forkortelse for ansigtsgenkendelsesteknologi eller bare

ansigtsgenkendelse

● 2D = 2 dimensional

● 3D = 3 dimensional

● ANN = Artificial Neural Network, kunstig efterligning af hjernens neurale netværk

● AR = Augmented reality, teknologi, som kombinerer objekter fra den fysiske verden

med virtuelle data, for eksempel ved brug af grafik og lyd.

● CCTV = Closed Circuit Television - videoovervågning, brugt til transmittering af

videosignal på begrænset sæt at skærme.

● IJOP = Integrated Joint Operations Platform. Systemet er Kinas platform/app for

masseovervågning i Xinjiang-provinsen
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● LFR = Life Facial Recognition, ansigtsgenkendelsessystem som kan identificere

ansigter ved at streame billeder direkte til en persondatabase og søge efter

sammenligninger. Registreres et match, underrettes politiet automatisk.

● MPS/MET Police = Metropolitan Police Service, politistyrke som dækker de 32

bydele i regionen “Greater London” i England (dog ikke City of London, de har egen

politistyrke).

● SCOT-Free = At noget eller nogen er helt fri for straf eller bøde.

5. Afgrænsning

I rapporten vil vi fokusere på AGT, dette vil vi gøre ved hjælp af TRIN-modellen som en del

af faget Teknologiske Systemer og Artefakter (TSA), da vi ser det som et relevant værktøj, til

at analysere teknologier. I stedet for at se på hvordan hele verden benytter sig af AGT, har vi

valgt at belyse, hvordan Kina og London bruger det, da teknologien her bliver brugt

omfattende, men på to forskellige måder. Vi har valgt at have fokus på AGT, i forhold til

andre biometriske teknologier, da det er en af de mest udbredte teknologier i de to udvalgte

steder.

6. Disclaimer afsnit

Vi vil gerne bringe opmærksomhed på, at det ikke har været det nemmeste at finde

information om AGT i Kina. Kina er et ret lukket land, i mange sammenhænge og især når

det kommer til overvågning. Derfor forholder vi os kritisk i forhold til de oplysninger, der har

været tilgængelige, da alt udsendt information fra Kina, er godkendt af staten og kan være

censureret. Vi har derfor valgt at anvende vestlige kilder til indsamlingen af empiri om Kina.

Hertil er det også vigtigt at forholde sig til, at disse kilder også kan have et kritisk syn på det,

der foregår i Kina. Ydermere er det svært at pege på de kinesiske borgers reelle påvirkning af

teknologien. Udover deres manglende ytringsfrihed til at udtale sig kritisk om teknologien, er

der også kulturelle, såvel som sociale normer og regler på spil, som vi i vesten ikke

umiddelbart kan sætte os ind i.
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7. Semesterbindingen

Vi ønsker, udover den obligatoriske dimension Teknologiske Systemer og Artefakter (TSA),

at inddrage dimensionen Subjektivitet, Teknologi og Samfund (STS). Vi ønsker at forankre

rapporten i dimensionen TSA, ved at undersøge brugen af den eksisterende teknologi inden

for AGT. Herudover vil vi udarbejde en visuel præsentation af det færdige projekt, som viser

de primære konklusioner, der er dannet gennem projektarbejdet. Dette uddybes yderligere

senere i rapporten. Ved at benytte TRIN-modellen fra TSA, som analysemetode, for at skabe

en større forståelse af AGT som teknologi, vil vi vba. TRIN 6; Drivkræfter og barrierer for

udbredelse af teknologier lave en naturlig overgang til STS-dimensionen, som vores projekt

også vil inddrage og bygge på. Her vil der blive undersøgt, via udvalgte teorier, hvilke

aspekter, der ligger til grund for brugen af AGT, hvad der fremmer eller hindrer

implementeringen af teknologien i et samfund og de dertil opståede konsekvenser for

borgerne.

8. Metodeafsnit

8.1. Trinmodellen
Vi vil gøre brug af TRIN-modellen til at undersøge AGT nærmere som teknologi.

TRIN-modellen er en forkortelse for  Teknologi og Radikalt og Inkrementielt design i Netværk

(Jørgensen, 2020). Modellen er udviklet til faget Teknologiske Systemer og Artefakter

(TSA), med henblik på at give et analyseværktøj til analyse af teknologier.

Vi mener at modellen kan være med til at give en dybere forståelse for AGT og få belyst de

vigtigste aspekter inden for teknologien på en overskuelig måde.

Modellen består af disse 6 trin:

TRIN 1: Teknologiens indre mekanismer og processer: Analysen af teknologiens indre,

som beskriver de processer og delelemener som gør at teknologien udfylder sit formål.

TRIN 2: Teknologiens artefakter: Dette trin beskriver de produkter/objekter, som

teknologien består af. Her er intentionalitet og funktionalitet centrale begreber, hvor

intentionalitet beskriver designerens formål med skabelsen af objektet. Dette hænger sammen
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med funktionalitet, som beskriver hvordan artefaktet medvirker til at skabe transformation af

én ting til noget andet. Det er vigtigt at være opmærksom på, at brugen af et artefakt kan

afvige fra den påtænkte anvendelse (intentionen), og de fleste artefakter har

fortolkningsmæssig fleksibilitet.

TRIN 3: Teknologiers utilsigtede effekter: Teknologiens formål/intention er dens tilsigtede

effekter. De utilsigtede effekter er effekter, som vurderes at være negative. Her kan der

skelnes mellem designfejl og risici - dvs. negative konsekvenser, som ikke optræder

vedvarende, men under visse omstændigheder - eller negative effekter, som skyldes

økonomiske hensyn.

TRIN 4: Teknologiens systemer: Dette trin beskriver, den store sammenhæng - systemer -

mellem teknologiens artefakter, som muliggør at teknologien fungerer. Det kan være brugere,

udviklere og designere. Generelt set beskriver TRIN 4 de teknologiske sammenhænge, der er

relevante for at forstå, hvordan teknologien fungerer.

TRIN 5: Modeller af teknologier: Modeller skal her forstås som: en abstrakt, visuel eller

fysisk repræsentation af et fænomen eller en genstand, hvor særlige udvalgte egenskaber ved

fænomenet eller genstanden søges gengivet og/eller undersøgt. En model kan samtidig være

et epistemisk værkstøj til at skabe eller udvikle konkrete artefakter. Der skelnes ydermere

mellem fysiske modeller og abstrakte modeller, hvor abstrakte modeller beskriver

numeriske/matematiske modeller. Det er vigtigt at pointere, at modeller er abstraktioner. Dvs.

modellen forsimpler og/eller fremhæver specifikke aspekter ved et design.

TRIN 6: Teknologier som innovation: Trinnet beskriver drivkræfter og barrierer for

udbredelse af den pågældende teknologi. Drivkræften er ofte knyttet til formålet med

teknologien, så at sige motivationen for, hvorfor den findes. Trinnet beskriver altså hvilke

forhold/aktører som muliggør hhv. hindrer spredning eller innovation af nye produkter.

(Jørgensen, 2020)

8.2. ANT - Aktør Netværks Teori

For at kigge lidt mere kritisk på udviklingen og tendensen til at benytte teknologi i vid

udstrækning til flere arbejdsopgaver, har vi valgt at bruge Bruno Latours samfundsanalyse til
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at undersøge teknologiens selvstændige rolle.

Metoden vil benyttes til at kortlægge alle relevante aktanter inden for brugen af AGT i både

Kina og London. Herved kan vi understrege AGTs selvstændige rolle som en aktant og

synliggøre dens indflydelse på et samfund. Metoden inddrages til besvarelse af spørgsmål 3.

Aktør-Netværks Teori (ANT) stammer fra 1980, af de to samfundsforskerer Latour og

Collon. Teorien gør op med datidens forståelse af mennesket som eneste handlekraftige aktør

i det sociale rum. ANT argumenterer for, at artefakter ligeledes handler i det sociale rum og

altså ikke kun aktiveres og bruges af mennesket. Teorien introducerer termen aktant som er

neutralt i forhold til, om aktøren er et menneske eller en genstand. Dvs. en aktant ifølge ANT,

er enhver enhed, der har en selvstændig rolle i at opretholde eller udvikle et netværk

(Huniche & Olesen, 2014, 23-25).

Translation:

Et nøgleord i ANT. Handler om at man misforstår, forsømmer eller ignorerer det

nyanskaffede tekniske udstyr. En teknologis skæbne bestemmes af de relationelle netværk

som teknologien indgår i og derfor er det vigtigt, at når man studere teknologi, at det sker

imens den designes eller implementeres. Dvs. mens alle de løse ender stadig er synlige (ibid,

25).

Blackboxing:

Translation fører mod blackboxing. Begrebet handler om, at når en teknologi først fungerer

og er en del af samfundet, kan det være svært at få øje på alt det blandede arbejde, der ligger

bag udviklingen af teknologiens funktion, dvs. at teknologien er blevet blackboxet. Dette sker

i takt med at teknologien tager sig ud uproblematisk og velfungerende, og arbejdet bag er

blevet “usynligt”. Man kan ikke få øje på forbindelserne mellem mennesker, ting,

organisationer, procedurer og politikker, der er gået forud for teknologien.

ANT bruges her til at synliggøre denne udvikling af en teknologi, hvor der åbnes op for den

sorte boks. Der kigges på centrale aktanter i netværket, deres forbindelser og der ses ikke

forskel på menneskelige og ikke-menneskelige aktøreres bridrag (ibid, 25).

Nedenstående model kan benyttes til at klargøre, hvilke aktanter der er på spil i netværket:
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Model 1: Vælg en teknologi - hvad er på spil i netværket? (DTU & Zwisler, n.d.).

8.3. Storyboard-teknikken
Da rapporten er skrevet ud fra dimensionen TSA, skal der inddrages et visuelt produkt. Dette

vil vi lave ved hjælp af designværktøjet “Storyboard”. Storyboard er en teknik, som går ud på

at vise problemet ved en teknologi og hvordan et færdigt produkt ser ud, eller skal anvendes.

Oftest består et Storyboard af nogle billede-ruder, der viser udviklingen og anvendelsen af, i

vores tilfælde, vores visuelle produkt, for derefter at skabe en større sammenhæng. Vores

visuelle produkt vil bestå af en brochure, dette vil blive uddybet nærmere i afsnittet 15.

9. Teoriafsnit

9.1. Shoshana Zuboff - The Age of Surveillance Capitalism
Bogen The age of Surveillance Capitalism (2019), skrevet af Shoshana Zuboff, handler om

hendes teori om surveillance capitalism, eller på dansk overvågningskapitalisme. Teorien går

ud på at individers adfærd, bliver set som gratis materiale til merkantil praksis, som også

bliver brugt til udvinding, forudsigelse af adfærd og salg. Dette beskriver hun også med

følgende Citat; “A New Economic order that claims human experience as free raw material

for hidden commercial practices of extraction, prediction and sales.” (Zuboff, 2019, 4).

Overvågningskapitalisme er ifølge Zuboff, en forretning, som går ud på at tage borgers data

og bruge dem til at tjene penge. “Surveillance capitalism is an assault on human autonomy”

(ibid). Dette inkluderer placeringssporing, søgehistorik, kontakter, browserhistorik,

biometriske data, hvornår du går i seng og vågner, hvor ofte du oplader din telefon etc. Disse
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oplysninger analyseres for adfærdsmæssige tendenser og sælges for at hjælpe annoncører

med en bedre målretning mod kunder (ibid). Et eksempel på dette kunne være, når du kigger

på tøj på computeren, gemmer den oplysninger om hvad for noget tøj du har søgt efter.

Computeren kan så derefter reklamere med tøj, som minder om det du har været på udkig

efter. I overvågningskapitalisme bliver alle aspekter af den menneskelige adfærd omdannet til

data og solgt til en række virksomheder af forskellige årsager.

9.2. Langdon Winner: Har artefakter en politisk karakter?
Langdon Winner argumenterer i sin oversatte artikel Har artefakter en politisk karakter?

(1980) for sin teori om, hvorvidt at artefakter/teknologier kan have en politisk karakter.

Teorien skal være med til at belyse de konsekvenser implementeringen af AGT kan have for

et bestemt samfund. Det er interessant, da teorien er med til at understøtte at nogle

teknologier ikke blot bør ses som neutrale værktøj. Winner deler teknologier op i to

kategorier. Teknologier, der er gjort politiske og teknologier, som har en politisk karakter.

Kategori 1: Teknologier, der er gjort politiske

Handler om at en bestemt teknologi i sig selv ikke er politisk, men udformningen af den og

måden den tages i brug på, har afgørende betydning for de konsekvenser teknologien

medfører. Hvis man ændrer komponenter i teknologien, kan den få helt andre konsekvenser.

Dvs. at det som udgangspunkt ikke er selve teknologien, der definerer, om den er politisk,

men i højere grad det socioøkonomiske system (samfund) teknologien implementeres i.

Hvis man antager at teknologier kun indføres for at opnå øget effektivitet, så vil man blive

skuffet. Winner mener, at vi med alle typer teknologier bør stoppe op og være opmærksomme

på, om man kunne havde designet teknologien på en anden måde, så meningen af dens

udformning/ibrugtagen kunne havde set anderledes ud. Således at vi ikke ender med at stå

blinde over for de konsekvenser, en bestemt udformning af teknologien, har medført, frem for

en anden. Teknologier kan bruges på måder der fremmer nogens magt, autoritet og privilegier

i forhold til andres, om det så er intenderet eller uintenderet. Winner mener at teknologiske

innovationer minder om vedtagelsen af love og opretholdelsen af politiske styreformer, da en

teknologis introduktion og udformning bør overvejes på samme måde, som når nye politiske

love introduceres til samfundet for første gang. For når et samfund vælger at introducere en
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ny teknologi, såvel som en ny lov, har det indflydelse på, hvordan mennesker udfører deres

arbejde, kommunikerer, rejser, forbruger, etc. (Winner, 1980).

Kategori 2: Teknologier med en iboende politisk karakter

Handler om påstanden om, at nogle teknologier er politiske af natur. Dvs. at valget og

indførelsen af nogle former for teknologi, er ensbetydende med at vælge en bestemt form for

politisk liv, der ikke kan gøres om, så snart teknologien er introduceret til samfundet.

Disse former for teknologi giver ikke mulighed for at designe og udforme teknologien

anderledes for at undgå de konsekvenser den må medføre og har derfor ikke samme

fleksibilitet som den foregående.

Langdon Winner mener, at der er to grundlæggende måder at fremsætte argumenter på,

hvorfor teknologier kan have en iboende politisk karakter. Første måde er at, når det er

nødvendigt for teknologisystemets funktion, at nogle bestemte sociale betingelser bliver

opretholdt og frembragt. Som eksempel bliver atomkraftværket brugt:

”Hvis man accepterer atomkraftværker, så accepterer man også eksistensen af en

tekno-videnskabelig-industriel-militær elite. Hvis ikke det var overladt til disse folk at træffe

beslutninger, ville man ikke kunne have atomkraft.” (ibid).

Ifølge den påstand kræver nogle teknologier en form for strukturering af dets sociale

kontekster.

Det andet argument for at teknologier er politiske i sig selv, men som Winner dog mener er

svagere, lyder på at hvis en teknologi i høj grad er forenelig med sociale og politiske

relationer af en bestemt art, så har teknologien en politisk iboende karakter. Her bruger

Winner eksemplet om solenergisystemer. Fortalere for systemet mener, at det går i spænd

med et demokratisk og lige samfund, hvilket kan siges at være forenelig med en bestemt

politisk relation. Solenergisystemer handler altså ikke kun om økonomi og miljø, men også

om dets politiske effekt (ibid).

9.3. John Thackara - In the Bubble
I bogen In the Bubble - Designing in a complex world (2005) beskriver John Thackara

gennem 10 kapitler forskellige teknologiske design-scenarier, som er del af vores hverdag.

De er designet til at gøre menneskers liv nemmere og mere komfortable, ved at udføre

opgaver mere effektivt end vi selv er i stand til. Thackara stiller spørgsmålstegn ved værdien i
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disse designløsninger, han beskriver, hvordan vi har undladt at spørge os selv, hvad de

teknologiske løsninger skal bibringe os;

“We cannot stop tech, and there’s no reason why we should. It’s useful. But we need to

change the innovation agenda (...).” (Thackara, 2005, 4)

Han beskriver med begrebet mindless development hvordan de institutioner og love, vi

forventer at kunne regulere brugen af teknologiske løsninger, ikke når at følge med eller

tilpasse sig teknologiens hastige udvikling. Det resulterer i, at vi som forbrugere bliver

passive - ukritiske - i vores tillid til implementeringen af teknologien. Han sammenligner

vores mindset omkring teknologi med en frøs respons til kogende vand;

“Most of us think about technology in much the same way that a frog thinks about boiling

water. The story goes that if you drop a frog into a pan when the water is boiling, it will leap

out; but if you put the frog into a pan of cold water, and then heat it steadily toward the

boiling point, the frog—unaware that any dramatic change is taking place—will just sit there

and slowly cook. So, is technology cooking us? Many hard objects around us are certainly

beginning to ‘‘soften.’’ (ibid, 198).

Thackara mener grundlæggende, at vi har gjort det til en vane at organisationer, regeringer

etc. gør brug af teknologiske løsninger uden at registrere konsekvenserne for mennesket - det

kogende vand får lov at “boble” uden indgriben. Han ønsker et fokus på etiske løsninger og at

ansvarlighed inddrages i designet og implementeringen af teknologien, at der fokuseres på

de tilsigtede mål med teknologien - hvad er meningen med at bruge den - og hvordan sikrer

man menneskets velfærd er centralt så at “people come before tech” (ibid, 4).

EMPIRIAFSNIT

10.1. Historisk perspektiv
Det er ikke uden grund, at AGT benyttes til terrorbekæmpelse. Teknologiens udvikling

startede i USA efter 2.verdenskrig, omkring 1960’erne, og tog for alvor fat under den Kolde

Krig (1947-1991) hvor Department of Defense, sammen med andre statslige bureauer,

begyndte at udvikle på teknologien, grundet et ønske om mere sikkerhed. Generelt har
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udviklingen af teknologien været finansieret af både private og offentlige firmaer, primært ud

fra et ønske om udvikling af militære formål (Gates, 2011, 28). Ideen var at integrere

menneskets intellektuelle evner - evnen til at genkende ansigter - i maskinerne, som kunne

forstærke og udføre processen langt hurtigere - og forhåbentligt mindst lige så præcist. Målet

var at designe et gennemgribende system, som kunne give fordele i form af mere akkurate,

effektiviserede visuelle identifikationer som fungerede automatisk, ved afstand, i realtid. I

1971 lykkedes det på Stanford Universitet en studerende at få en computer til at genkende et

ansigt ud fra et billede:

“His technique enabled the computer to automatically extract the head and body

outlines from an image and then locate the eyes, nose, and mouth, using three images of each

individual: an image of the body, an image of the background without the body, and a

close-up image of the head.” (ibid, 30).

Nogle af de største komplikationer ved at få en computer til at genkende menneskelige

ansigtstræk var, at mens vi ser verden tredimensionelt, så computersystemet en

repræsentation af verden todimensionelt, og dette udfordrede systemets evne til at genkende

ansigter. Blot at lave computere kraftige nok til at håndtere opgaven og bearbejde billederne,

var også svært, samt at programmere computeren til at lokalisere et ansigt på et billede, hvis

der var andre objekter, ansigtet ikke sås direkte forfra eller personen bar briller, hat, skæg

eller lign. (ibid, 31). Der er tydeligt sket meget med teknologien bag AGT siden dengang. I

dag bruges den bl.a. til at identificere folk i lufthavne, forhindre terrortrusler, apps i

smartphones og andre elektroniske devices, samt som masseovervågning af befolkninger, for

at sikre, at de overholder loven. Den forskelligartede anvendelse af AGT på tværs af lande,

leder unægteligt til en nysgerrighed om både, hvordan teknologien fungerer, og om de mulige

konsekvenser ved brugen af den.

10.2. Hvordan fungerer AGT?
AGTs algoritmer er minimum delt i to funktioner: en algoritme som kan lokalisere og påvise

et ansigt og en algoritme, som kan identificere og verificere om personen er den han/hun

giver sig ud for at være, ved at sammenligne de biometriske datasæt i en database. Til at

aflæse det menneskelige ansigt, bruges enten 2D- eller 3D-AGT-censorer, der beskrives

nærmere i afsnittet 2D-og 3D-ansigtsgenkendelse.

Ansigtet måles ud fra 80 punkter “nodal points”, hvoraf de vigtigste mål er afstanden mellem

øjnene, bredden på næsen og formen af kindben. Ud fra disse punkter laves en kode af tal
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kaldet et faceprint (se figur 1), som er unikt for det specifikke ansigt. Faceprintet bliver så

sammenlignet med en database af faceprints, og hvis der er et match, kan ansigtet

identificeres (Tao, 2019). Når AGT bruges til offentlig overvågning, kan teknologien nemt

scanne og isolere et ansigt ud af en stor menneskemængde.

Figur 1: Eksempel på et faceprint (Dodd, 2020).

10.3. Hvad er biometrisk teknologi?
AGT er en biometrisk teknologi, biometrien har til formål at indsamle påviste ansigter (Data)

som AGT bearbejder.

Biometri er fysiske egenskaber/træk, som kan bruges til at identificere personer ud fra

specifikke kendetegn, dette kunne for eksempel være ansigtstræk, fingeraftryk, iris, etc.

Biometrisk teknologi er altså, når der bruges unikke træk hos mennesker, til at bekræfte eller

afkræfte vedkommendes identitet.

På grund af menneskers individuelle fysiske karakteristika, kan biometrisk teknologi for

eksempel bruges til at beskytte private dokumenter eller som skrevet før, identificere
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personer. Til identifikation af personer, skelnes der mellem verifikation, som er processen

hvor et biometrisk mønster sammenlignes med en anden, hvilket giver enten fejl-match eller

positivt match. Identifikation betegner processen, hvor et biometrisk mønster sammenlignes

med ét eller flere mønstre for at finde mest oplagte match (Hesseltime, 2005).

I vores rapport vil vi kun have et fokus på AGT.

11. Hvordan bliver ansigtsgenkendelse brugt i hhv. Kina og

London?

11.1. Brugen af ansigtsgenkendelse i Kina; Social Credit System

AGT bliver brugt i Kinas nationale Skynet system, et overvågningssystem som via offentlige

kameraer verificerer og identificerer borgernes identiteter og handlemønstre.

Overvågningssystemet benyttes som en del af Kinas “Social Credit System”, et system som

giver point til borgerne, ud fra deres opførelse baseret på diverse specifikke regler. Mængden

af point har stor betydning for borgernes liv, da den er med til at afgøre om de kan leje en

lejlighed, købe flybilletter, og opnå fordele som kunne være lægehjælp, uddannelse og andre

offentlige tjenester etc. (Síthigh & Siems, 2019).

Under covid-19 i marts 2020 blev der udstedt en advarsel fra Shanghais regering, som

offentliggjorde at tilbageholdelse af information om infektion af covid-19 samt brud på

udgangsforbud, ville forårsage en placering på en såkaldt "blacklist" (Shanghai Municipal

People's Government, 2020). Sortlisten vil have konsekvenser for mængden af point, som

ville have betydning for deres tilskud til lægehjælp, samt mulighed for at optage lån og gøre

forretninger i Shanghai. Pointsystemet fungerer hermed som en straf mod borgerne, hvor man

kan fratage point, hvis de er med til at sprede covid-19 etc.

De fleste vestlige kilder omtaler The Social Credit System som et dystopisk og ekstremt

overvågningssystem, som handler om statens magt forøgelse og kontrol af borgernes frihed.

Selvom det er vigtigt at huske på at forholde sig kritisk til Kina, er det endnu interessant at se

på, hvorfor Kina selv mener at systemet er vigtigt. I en oversat version foretaget af Rogier

Creemers: Planning outline for the construction of a social credit system 2014-2020 (2014)
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beskriver det kinesiske statsråd, inden systemets udrulning, bl.a. hvad deres mål for systemet

indebærer og hvad de ønsker at få ud af det. De mener at systemet er en vigtigt del i at bygge

et socialistisk samfund, hvor statens foretagende skal være oprigtige. Især lægger de vægt på

ordet "sincerity", som kan have en anden betydning i den originale kinesiske udgave.

"...Social sincerity is the basis for building the social credit system, only if there is

mutual sincere treatment between members of society, and only if sincerity is

fundamental, will it be possible to create harmonious and amicable interpersonal

relationships, will it be possible to stimulate the progress of society and civilization,

and realize social harmony, stability and a long period of peace and order..." (ibid)

I planen skriver statsrådet at de med the Social Credit System ønsker at forme en mere

oprigtig befolkning for at opnå mere fred og orden i samfundet, hvorfor der samtidigt opstår

en større tiltro til staten. De ønsker hermed: "…establish and complete a social credit system,

commend sincerity and punish insincerity.." (ibid).

11.1.1. Uighurerne i Xinjiang provinsen

I Xinjiang-provinsen i Kina lever der cirka 12 millioner uighurer, hvoraf de fleste er

muslimer og taler deres eget sprog. Uighurerne er lidt færre end halvdelen af befolkningen i

Xinjiang. De seneste generationer er en masse etniske kinesere migreret til Xinjiang, hvilket

uighurerne har følt som en trussel på deres kultur og levebrød (BBC, 2021). Uighurerne blev

undertrykt og diskrimineret, og forfordelt i forhold til de nytilkomne kinesere, hvilket førte til

spændinger og angreb fra uighurerne mod den kinesiske regering.

I maj 2014 begyndte den kinesiske regering en kampagne kaldet “Strike Hard Campaign

against Violent Terrorism” og “People’s War on Terror” i Xinjiang-provinsen. Der blev

bygget fysiske mure og installeret et massivt overvågningssystem. Mellem 2016-2018 blev

der brugt 46 millioner dollars på overvågningssystem, som inkluderede tusindvis af

HD-kameraer. Mange af kameraerne installeret med AGT. Især i områderne med moskeer

blev AGT installeret (Newlines institute for strategy and policy, 2021).

Ifølge rapporten fra Newlines Institute for Strategy and Policy (2021) begyndte Kinas

offentlige sikkerhedsbureau, i 2016, systematisk at indsamle biometrisk data fra befolkningen
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i Xinjiang-provinsen. Det inkluderede ansigtsscanning, øjenscanning, stemmescanning,

gangart, fingeraftryk, DNA og blodtype. Denne data blev ført ind i politiets system:

Integrated Joint Operations Platform, som er Kinas platform/app for masseovervågning i

Xinjiang-provinsen (Dholakia & Wang, 2019). IJOP genererer blandt andet ved hjælp af

AGT, en liste med mistænkte til tilbageholdelse. Bare fra 2016 til 2017 havde den kinesiske

stat indsamlet biometrisk data 36 millioner gange i Xinjiang-provinsen. En provins som altså

kun husede 24,5 million borgere på daværende tidspunkt. Formålet med indsamlingen af den

biometriske data fra uighurerne er ifølge rapporten, medvirkende til det folkedrab som nu

finder i sted i Xinjiang (Newlines institute for strategy and policy, 2021).

I 2020 meddelte The Washington Post i en artikel, at Huawei, i samarbejde med AGT firmaet

Megvii, har testet software til AGT, som skulle kunne skelne mellem etnicitet. Systemet

kunne detektere uighurer og derefter sende ”uighur-alarm”, hvilket potentielt kunne bruges til

at udpege dem til politiet. Artiklen er lavet på baggrund af en rapport som Huawei havde delt

på deres hjemmeside, men som efterfølgende blev slettet, da The Washington Post spurgte

ind til den (Harwell & Dou, 2020).

11.2. Brugen af ansigtsgenkendelse i London

Londons brug af AGT viser tydeligt en opfattelse af, at teknologien bringer effektivisering i

samfundet, som forstås ved hurtighed og en antagelse om større præcision i identificeringen

af mennesker - hvad end det er med henblik på at identificere kriminelle i Londons

gadebillede eller identifikation af flypassagerer i lufthavnene.

I London har MET Police implementeret ansigtsgenkendelsesteknologien LFR, Life Facial

Recognition, i februar 2020 i Londons gader (Dodd, 2020,). MET oplyser, på deres

hjemmeside, at de benytter teknologien til at: “prevent and detect crime by helping officers

find wanted criminals.” (Met LFR team, 2020).

De anvender teknologien NEC’s NeoFace Live Facial, som kan lokalisere og identificere folk

ud fra et billede og sammenligne det med billeder i politiets database (MPS LFR Team,

2021,). Er der et match, giver teknologien besked til en politibetjent, som sammenligner
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billederne og vurderer, hvorvidt der er grundlag til at rykke på sagen (Met LFR team, 2020).

Figur 2 nedenfor illustrerer hvordan teknologien virker.

Figur 2: Hvordan AGT virker i London (BBC, 2021)

MET lægger vægt på, at systemet kun bevarer billeder som giver et match, og kun i op til 31

dage (i overensstemmelse med UK- GDPR, persondata-beskyttelsesloven.), medmindre der

foretages en anholdelse. I så fald ligger billedet i databasen til efterforskning eller dom er

forestået (Met LFR team, 2020). LFR kan også benytte videooptagelser fra CCTV, her

opbevares optagelserne ligeledes i op til 31 dage. MET ønsker også at bruge teknologien til

terrorbekæmpelse, ved at kunne genkende potentielle terrorister med LFR. De skriver at:

“The threat from terrorism cannot be ignored.” (Metropolitan Police, 2019) og at truslen fra

terrorisme er alvorlig. De ønsker derfor at bruge ansigtsgenkendelse til at opspore og

genkende terrorister. I London, medførte MET Police´s implementering af Live Face

Recognition i Londons gader, stor skepsis fra befolkningen. Særligt non-profit
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organisationen, Big Brother Watch, som blev grundlagt i 2009, og kæmper for borgerlige

friheds- og privatlivsrettigheder, og er skeptiske overfor LFR. (Dodd, 2020)

I en artikel fra The Guardian, januar, 2020 kalder Silkie Carlo, direktør i Big Brother Watch,

MET Police´s handling for:

“an enormous expansion of the surveillance state and a serious threat to civil liberties in the

UK” (...) This is a breathtaking assault on our rights and we will challenge it, including by

urgently considering next steps in our ongoing legal claim against the Met and the home

secretary.” (ibid).

I samme artikel støtter Allan Hogarth, fra Amnesty International UK op om Silkie Carlos

skepsis, og mener at introduceringen af AGT er en trussel mod menneskerettighederne:

“This technology puts many human rights at risk, including the rights to privacy,

non-discrimination, freedom of expression, association and peaceful assembly.” (ibid).

En talsmand fra Amnesty UK udtaler ligeledes:“This is a dangerous, oppressive and

completely unjustified move by the Met. Facial recognition technology gives the state

unprecedented power to track and monitor any one of us, destroying our privacy and our free

expression.” (ibid).

Nick Ephgrave, politiinspektør ved MET, forsvarer MET´s handlinger ved at udtale, at

politiet har en “pligt” til at bruge ny teknologi for at beskytte befolkningen og opretholde

sikkerhed i London. At det er en balancegang mellem at opretholde den rette transparens i

brugen af teknologien, så Londons befolkning ikke føler, deres privatliv krænkes (Shaw,

2020,).

Flyselskabet British Airways begynder også at bruge 3D-AGT (uddybes senere) i 2010 på

indenrigsfly. I 2017 udvides dette til også at gælde internationale fly til flere stater i USA.

British Airways bliver, efter eget udsagn, verdens første til at facilitere boarding med

biometrisk teknologi og i 2019 installeres der yderligere internationale boarding gates med

AGT i Heathrow lufthavn (Airways, 2019).

Raoul Cooper, British Airways' senior digital design manager, udtaler;

“The airport of the future will be built upon biometric technology, from check-in and

baggage drops to security checks and boarding.(...) We’re working (...) to explore how we can

use this technology in new and innovative ways to give our customers the stress-free, easy
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airport experience they tell us they want, while ensuring security is always our top

priority.”(ibid).

Gatwick lufthavn i London begyndte i 2019 på at bruge AGT ved boarding på indenrigsfly

eller CTA-fly (Common Travel Area - fly med afgange til Storbritannien, Irland, Isle of Man,

Kanaløerne), som et prøveforsøg. De vil i løbet af 2022 gøre teknologien til en permanent

muligehed ved boarding, hvis prøveforsøgene går godt. Tiltaget implementeres med ønsket

om en hurtigere boarding på flyene og reduktion i køtid (Kelion, 2019).

På deres hjemmeside, beskriver Gatwick, at de bruger teknologien til automatisk

“self-boarding”, og at den er nærmest ufejlbarlig: “Facial recognition is perfectly safe and

works with adults and children and does not always require glasses and hats to be removed

(…)” (Gatwick Airport, 2019).

Ved nyheden om at Gatwick vil indføre AGT ved flyrejser, lyder kritik fra

velgørenhedsorganisationen, Privacy International, på at implementeringen af systemet er en

krænkelse af ret til privatliv og at ordentligt samtykke, kan være svært at opnå;

"Placing general or vague signs that merely let individuals know that this technology is being

deployed, (...), is inadequate, in our view, to satisfy the strict transparency and consent

requirements imposed by data-protection laws.“ (Ioannis Kouvakas, from Privacy

International, Kelion, 2019). For at imødegå kritikken, gør personalet i Gatwick Lufthavn det

klart at de følger UK´s databeskyttelseslov og at passagerer kan anmode om at blive

serviceret af fysisk personale i stedet for (Kelion, 2019).

ANALYSEAFSNIT

12. Hvordan fungerer teknologien bag ansigtsgenkendelse og

hvordan analyseres den ved brug af TRIN-modellen?

For at besvare spørgsmålet vil vi gennemgå de første 5 trin fra TRIN-modellen og analysere

teknologien ud fra dem. Vi benytter os af TRIN-modellen for at få en dybere forståelse for

hvordan teknologien fungerer. Denne forståelse er især relevant som en del af TSA
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dimensionen, men derudover må vi lære om teknologiens virken for at kunne slå fast og

vurdere om teknologien er et “godt” værktøj at bruge i f.eks. Kina og London. Derfor er det

relevant at skaffe viden om f.eks. 2D- og 3D-AGT for at finde potentielle fejl/mangler etc.

ved teknologien. TRIN 1 og 2 vil blive koblet sammen, da besvarelsen til dem ikke kunne

undgå at overlappe hinanden. Trin 6 “Teknologier som innovation” har vi valgt at inddrage til

besvarelsen af vores sidste arbejdsspørgsmål:

Hvilke konsekvenser kan brugen af ansigtsgenkendelse have for borgerne i Kina og London?

12.1. TRIN 1 og TRIN 2: Indre mekanismer og processer samt teknologiens

artefakter

Formålet med AGT, som brugt i Kina og London, er at kunne påvise ansigter fra objekter og

derefter verificere og identificere et ansigt fra et andet og koble det sammen med en database.

Til besvarelsen af TRIN 1 og 2 vil vi gennemgå de mekanismer, processer og artefakter som

er en vigtig del af teknologiens formål samt funktion og virken.

12.1.1. Artificial Neural Network

For at forstå de indre mekanismer og processer i teknologien, er det vigtigt at forstå

algoritmerne bag AGT. At genkende et ansigt, virker intuitivt og lige til for de fleste

mennesker.

I følgende afsnit vil forståelsen af hvordan AGT benytter et kunstigt neuralt netværk(ANN)

til at træne og derefter “lære” at påvise og identificere ansigter, gennemgås.

For at forstå hvad ANN er, vil vi først komme ind på hvordan det biologiske neurale netværk

fungerer.

Tilgangen til det biologiske neurale netværk kommer fra neurovidenskab, hvor forskere har

lært, at vores hjerne fungerer via et væld af små netværk af neuroner, som hver håndterer

typer af inputs og efterfølgende outputs. “Et neuralt netværk, hvad end det er biologisk eller

kunstigt, består af et stort antal simple enheder, neuroner, der modtager og sender signaler til

hinanden. Neuronerne er meget simple informationsprocessorer, der består af en cellekrop og
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“ledninger”, der forbinder neuronerne med hinanden.” (Elements of AI, s.d.). Dette kan

vises ved figur 3:

Figur 3: Visualisering af ANN (TechVidvan, s.d.)

Modellen viser også at et neuralt netværk, består af tre lag. Disse lag har hver et bestemt antal

neuroner, dette er cirklerne på modellen. Hver neuron i et lag, er forbundet til hver neuron i

det efterfølgende lag. Dette betyder altså, at hver neuron i det skjulte lag (hidden), tager input

fra det forrige lag, og videregiver output til det næste lag (Russel & Norvig, 2009).

Selvom det fulde omfang af, hvordan tankeprocesser og karakteristika ved disse netværk ikke

er helt afdækket, så inspirerede det forskerne inden for kunstig intelligens, til at forsøge at

efterligne disse netværk, som så senere hen blev til ANN (ibid).

Et kunstigt neuralt netværk (ANN) er den funktionelle enhed for deep learning. Deep learning

(uddybes senere) bruger ANN, som efterligner den menneskelige hjernes opførsel til at løse

komplekse datadrevne problemer (ibid). Dvs. at ANN får data ind, bliver trænet i at genkende

mønstrene i disse data og forudsiger derefter output for et nyt sæt lignende data.
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Ofte er ANN designet til at udskille universelle kendetegn ved menneskelige ansigter,

eksempelvis øjne, næse, mund og øjenbryn. Algoritmerne udfører primært 3 opgaver.

1. Påviser ansigtstræk på et billede, video eller live-stream.

2. Udregner og laver en model af et ansigt (face print).

3. Sammenligner denne model med ansigter i en database, til at identificere eller godkende en

person.

12.1.2. Kunstig intelligens, machine learning og deep learning

Artificial intelligence (AI) handler om maskiner, der efterligner "kognitive" funktioner som vi

ser i menneskers hjerner, som for eksempel læring og problemløsning.

AI kan kun blive programmeret til at opføre sig på en bestemt måde i bestemte situationer. AI

er ikke andet end en programmeringskode, hvor man indkoder en given specifik situation og

forbinder den direkte med en given specifik løsning til situationen. Dette betyder, at AI kan

analysere inputs i en situation og agere ud fra et sæt indkodede, generaliserede regler. Til

forskel fra menneskelig intelligens, besidder AI ikke menneskets unikke evne til at tolke en

specifik situation og handle ud fra den givne kontekst i situationen - den kontekstbestemte

intelligens er altså en yderst vigtig (og mangelfuld) funktion, som adskiller AI fra

menneskelig intelligens (Brey, 2001).

Når det handler om AI, kan man se på to forskellige tilgange: Machine learning and Deep

learning, som begge er underkategorier til AI. Figur 4 giver et godt overblik over, hvordan de

to tilgange defineres og hvordan de bygger videre på den oprindelige forståelse af AI.
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Figur 4:: Forskellen på AI, machine learning og deep learning (Levity & Wolfewicz, 2021)

Machine learning

Machine learning er et term, som beskriver når en computer lærer fra data, som mennesker

giver den. Der er forskellige måder, hvorpå computeren kan lære eller trænes - beskrevet som

algoritmer. Jo mere data du "fodrer" algoritmen, jo bedre og mere præcis bliver den til at tage

beslutninger. Algoritmerne analyserer dataen og kan klassificere om data-inputtet svarer til A

eller B, ved at nedskalere kompleksiteten i inputtene til det, man kalder features - en værdi

som karakteriserer det, man ønsker at klassificere. Et eksempel kunne være, at lære

computeren at skelne mellem en sommerfugl og en natsværmer.

1. “Træningsdataen” indsamles og gives til computeren. Dvs. input om både

sommerfugles størrelse, vingefang, farver etc. Det samme gøres med natsværmeren.

2. Dataen fra begge arter vil overlappe hinanden - størrelse og farver vil minde om

hinanden, og måske synes ens for det menneskelige øje. Men algoritmerne i machine

learning er i stand til at finde den optimale kategorisering mellem de to arter og

dermed mindske risikoen for fejlvurdering langt bedre end et menneske.
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Eksemplet er en forsimpling af de komplekse systemer, machine learning navigerer i, men

princippet er det samme. Machine learning automatiserer en masse opgaver inden for de

fleste industrier, eksempelvis IT sikkerhed, vejrudsigter og anden kompleks analytisk data.

Teknologien har eksisteret længe, og nogle typer har eksisteret siden 60'erne (Carrie &

CrashCourse, 2017).

Deep learning

Bliver set som en videreudvikling af machine learning, da Deep learning-algoritmer også

kræver data, for at lære og kunne løse opgaver. Deep learning er den teknologi, som bedst

efterligner menneskets hjerne, da det bruger det allerede omtalte kunstige neurale netværk

ANN. Ved at bruge ANN kan deep learning algoritmer lære og løse opgaver som machine

learning ikke kan. Algoritmerne har, som mennesker, et højt abstraktionsniveau, som gør dem

i stand til at analysere og løse langt mere komplekse opgaver. Det er her deep learning særligt

adskiller sig fra machine learning. Det kan analysere store mængder forskellig data, både

billeder, lyd, video og tekst, og komme frem til et svar på en given problemstilling. Deep

learning behøver ikke menneskelig involvering, når den skal klassificere de forskellige

features. Det klarer ANN selv fordi det er blevet eksponeret for enorme mængder data.

Deep learning ses i selvkørende biler, Alexa og Siri og Netflix som f.eks. ved hvilke film og

TV serier brugeren foretrækker. Det er netop Deep learning-algoritmernes evne til at lære fra

og analysere store mængder data, som gør dem optimale for bl.a. objekt-, tale- og

billedgenkendelse (Bhardwaj et al., 2018, 8).

12.1.3. 2D-og 3D ansigtsgenkendelse

For at en computer kan gøre brug af AGT, skal der kameraer med 2D- eller 3D-teknologi til,

samt algoritmer, som kan “lære” at genkende ansigtets omrids og ansigtsudtryk. Både 2D-og

3D-sensorer fungerer ved at genkende menneskelige ansigtstræk ud fra et for-definerede

datasæt - kendetegn. Dette kunne være afstanden fra hage til pande, mellemrum mellem

øjnene, næsens bredde eller dybden i øjenhulerne.

Til besvarelse er der anvendt to rapporter til beskrivelsen af 2D-og 3D-AGT: Past, Present

and future of face recognition: a review (2020), af Adjabi et al. og Face Recognition:

Two-Dimensional and Three-Dimensional Techniques. (2005) af Hesseltime. Rapporterne er

udvalgt fordi de begge giver dybdegående og forståelige beskrivelser af de forskellige
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tilgange. Det er dog vigtigt at pointere, at der mellem 2005-2020 er sket stor fremgang i

teknologien, og beskrivelserne fra Hesseltimes rapport kan derfor være mindre retvisende. Vi

har dog ikke fundet kilder, som skulle modbevise, de metoder, som beskrives her.

2D-AGT

2D-AGT fungerer ved brug af både videoer og/eller billeder. Overordnet, vil 2D-sensoren

først udskille en ansigtsform på billedet/videoen, ud fra det prædefinerede datasæt. Sensoren

tager højde for anderledes lysindfald, som kan påvirke skygger og skarphed på billedet. Dette

er dog faktorer, som kan give et misvisende resultat, hvis ikke sensoren formår at korrigere

for det, ud fra de algoritmer, den bliver indkodet med.

I rapporten Face Recognition: Two-Dimensional and Three-Dimensional Techniques (2005)

af Thomas Hesseltime, beskrives ét eksempel på, hvordan et 2D-system analyserer lokationen

af ansigtstræk. Det gøres ud fra målinger af trækkenes karakteristika og proportioner ud fra

disse punkter:

- Øjenbrynets bredde og vertikale position

- Næsens bredde og position

- Mundens position, bredde og højde

- Hagens form

- Kæbens bredde

- Ansigtets bredde på tværs af kinder

På figur 5 ses inddelingen af punkterne på et ansigt for at visualisere, hvordan 2D-sensoren i

systemet identificerer og afgør om “objektet” på billedet er et ansigt:
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Figur 5: (Hesseltime, 2005, 36).

De horisontale felter er, ifølge Hesseltime, bedst til at identificere venstre og højre

afgrænsning af hele ansigtet og næsen, mens de vertikale felter fungerer bedst til at lokalisere

panden, øjne, næsens start, og munden (Hesseltime, 2005, 36). Lokalisering af øjnene sker ud

fra et skabelon-match (template match). Dvs. at sensoren afsøger billedet/videoen af ansigtet

ud fra en prædefineret algoritme, der koder for “øjne” til den finder et match, som svarer til

den algoritme. Når alle ansigtstræk er fundet, finder selve genkendelsesprocessen sted ud fra

konceptet “nearest neighbour classifier”. En klassifikationsalgoritme, som virker ud fra

teorien om, at hvis to datasæt har noget til fælles, (er ens), vil deres numeriske værdi være tæt

på hinanden (se figur 6). Eksempelvis vil værdierne for næsens bredde og position, være

meget tæt på hinanden på begge datasæt, hvis der er et match (ibid, 36).

Figur 6: “Nearest neighbour classifier” før og efter træning (Gupta & Mallick, 2019).
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Figuren viser at jo flere variabler algoritmerne får, jo mere præcist et resultat opnås der.

Variablerne bruges som en slags træningssæt, så når algoritmen skal identificere et ansigt,

scanner den billedet, finder sammenlignelige punkter med træningssættet, og derved kan den

identificere et ansigt. Jo flere træningssæt af forskellige ansigter og ansigtsudtryk, som

algoritmerne udsættes for, jo flere korrekte match ved identifikation af et ansigt, vil man

kunne opnå.

3D-AGT

3D-AGT identificerer og gengiver ansigtets struktur og dybde ved hjælp af stereoskopiske

kameraer (stereoskopi er en teknik, der skaber en illusion af dybde i et billede - 3D-effekten),

fjernkamera, laser-scanning eller 3D-scannere.

3D-AGT er mere præcist og kan korrigere for forskellige lysvinkler, baggrunde,

ansigtsudtryk, positionering af ansigt, dele af ansigtet og kosmetik. Dog er aldring og

tildækning af ansigtet fortsat en hindring for teknologien. Eksempler på dette kunne være

skygger, tørklæder, briller, hovedbeklædning, slørede billeder etc. De nævnte eksempler

“forvrænger” billedet og gør det svært at sammenligne uden fejlmarginer. De nedsætter altså

genkendelsesgraden betydeligt, som vist på figur 7:

Figur 7: Eksempler på hvordan hat, briller, maske, hånd, skygge og vinkel hindre AGT

(Adjabi et al., 2020, 40).

3D-sensorere er bedre udviklede til at gengive, og mere præcist genkende, menneskeansigtets

forskelligartede geometri. Resultatet påvirkes ikke i samme grad, af ændringer i ansigtsudtryk

eller dårlig belysning, som ellers kan være nogle af ulemperne ved 2D-AGT (Adjabi et al.,

2020, 1). Databasen er dog langt større og mere data er tilgængeligt ved 2D-billeder.

2D-teknologien er også anvendelig i et kontrolleret miljø, hvor man kan sikre, at parametre

som afstand mellem subjekt og kamera, synsvinklen og lyset er optimalt - dette kunne

eksempelvis være ved paskontrol i en lufthavn (ibid).
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12.1.4. Live Facial Recognition

Live Facial Recognition (LFR) er en af AGT’erne som vores projekt vil beskæftige sig med,

da eksempelvis London gør brug af denne teknologi.

Kort fortalt kan LFR-teknologien, behandle videomaterialet direkte på stedet i forhold til at

finde de personer som man leder efter.

For at undersøge LFR-teknologien, henvises der her til rapporten: Independent report on the

London Metropolitan Police Service's trial of live facial recognition technology (2019) af

Fussey og Murray. De beskriver selv rapporten som en uafhængig akademisk rapport, der

undersøger, hvordan testforsøgene af LFR er foregået i London.

Ved implementeringen i London var der kameraer, som optog diverse steder i byen og i

samme moment streamede videomaterialet direkte over til AGT-systemet. Herefter leder

teknologien først efter et ansigt, derefter behandler teknologien billederne biometrisk i

forhold til at identificere den givne persons biometriske signatur og så til sidst bliver dette

sammenholdt med databasen, der indeholder personer man er ude efter.

12.2. TRIN 3: Teknologiens utilsigtede effekter

Som skrevet i metodeafsnittet handler TRIN 3 om Teknologiens utilsigtede effekter, som er

effekter, der vurderes at være negative. I dette afsnit vil vi komme ind på designfejl, risici -

dvs. negative konsekvenser, som ikke optræder vedvarende, men kun under visse

omstændigheder.

Deep Learning

Deep learning kræver enorme mængder data for at blive trænet, dette kan være en

konsekvens ved algoritmerne, da det ikke altid er muligt at få adgang til så stor en mængde

data. Algoritmerne kræver også meget veludviklede computere, som har nok kraft til at kunne

behandle den store mængde data, og da computerne skal behandle de her store datamængder

32



Eksamensgruppe.nr.: S2124791619

betyder det, at de er meget tidskrævende at træne. - i nogle tilfælde adskillige måneder

(Fussey & Murray, 2019).

2D- og 3D- AGT

En risiko ved både 2D- og 3D-genkendelse er “falsk-positive”-angivelser af match. Dette

sker når algoritmerne er for sensitive over for inputs og ikke er præcise nok i at differentiere

mellem detaljerne i ansigterne.

En ulempe ved denne form for algoritme er, at den ikke er præcis nok, hvis der skal adskilles

eller identificeres en stor mængde ansigter fra hinanden. Den er altså primært brugbar til

mindre grupper, hvor ansigtsvinklen vises frontalt og lyset ikke skaber skygger, som gør det

svært at aflæse ansigtstræk (Hesseltime, 2005, 36).

En anden hindring ved 3D-AGT er, at der ikke findes store tilgængelige databaser, hvor

AGT-algoritmerne kan sammenlignes og evalueres. Dette er særligt problematisk, når der

bruges metoder baseret på deep learning, da deep learning kræver en stor mængde data for at

kunne fungere. Datamængden ved 2D-AGT, er til gengæld større og nemmere tilgængelig, og

derfor kan teknologien bedre udnyttes til fulde (Adjabi et al., 2020).

Dog ved 2D-AGT skal ansigterne være i overensstemmelse med de referencepunkter, der

bruges til sammenligning, dvs. der skal være tydeligt gengivne ansigtstræk. Dette kan

influeres af lys og/eller vinklen, billedet/videoen er taget fra samt skarpheden, ændrede

ansigtsudtryk, aldring, smykker eller kosmetik (Ibid, 32).

12.2.1. Algoritmisk diskrimination

Algoritmer er overalt, vi bruger og stoler på dem til at tage utallige beslutninger for os, hver

eneste dag. På trods af algoritmernes tilsyneladende neutrale matematiske natur, er de dog

ikke nødvendigvis mere objektive end mennesker, da de i sidste ende er skrevet af

mennesker, og det er her fænomenet algoritmisk diskrimination spiller ind. Algoritmisk

diskrimination er rodfæstet i den måde, AI-algoritmer fungerer på ved at bruge machine

learning og deep learning, som begge er måder, hvorpå computeren træffer beslutninger.

Både machine learning og deep learning er altså afhængige af en enorm mængde data og de

mennesker der fodre dataene. Altså desto mere mærket data en algoritme trænes i, desto

bedre bliver resultatet. Men hvis der er for lidt data eller for meget uspecifik data, vil disse

algoritmer have nogle blinde vinkler.
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Det er generelt en person eller en gruppe mennesker, der bestemmer, hvad der indgår i det

eksempel datasæt, som maskinen lærer af. Så det, der er vigtigt at huske er, at der er

mennesker bag enhver algoritme, og personens sæt af værdier og overbevisninger, etnicitet

og kulturelle intelligens, alle sammen kan komme til at spille en rolle for denne persons

algoritmer.

Racediskrimination

En anden utilsigtet effekt er, hvorvidt AGT har et “racial bias”?

Et racial bias hos AGT, er når teknologien har nogle forudindtagelser over for en bestemt

befolkningsgruppe, som resulterer i afvigelser eller forvrængninger af resultatet, når

teknologien bruges. Et eksempel på dette kunne være afroamerikanere. Fordi AGT er

udviklet af dels hvide mænd, betyder det at teknologien ikke har nok data af afroamerikanere,

og derfor kan fejlidentificere dem.

Mange AI-systemer, herunder AGT-systemer, afhænger af machine learning’ algoritmer, som

er trænet med mærket data. Det er dog for nyligt vist, at algoritmer, som er trænet med

partiske (bias) data, har resulteret i algoritmisk diskrimination (Bolukbasi et al., 2016). Dette

sker ved at Machine learning systemet, ikke er blevet “fodret” nok repræsentativ data af

befolkningen, altså de forskellige etniske grupper, og derfor kan fejlidentificere den

manglende del af befolkningen.

Afroamerikanere er overrepræsenteret i mange af databaserne, hvor der ofte søges for

ansigter. Og flere retshåndhævende myndigheder bruger databaser eller netværk af databaser,

til at registrere forbryderfotos af arresterede personer, og da et AGT-system kun kan finde

mennesker, der er i dets database, bliver afroamerikanere ofte fundet som et match for en

given mistænkt, hvilket giver et uforholdsmæssigt antal af både ægte og falske accepter.

Dette medfører at afroamerikanere ofte bliver stoppet, undersøgt, arresteret, fængslet eller

dømt som en konsekvens af AGT (Bacchini & Lorusso, 2019). Altså bliver AGT fortsat brugt

til retshåndhævelse, og derfor styrker det, det disproportionerede race mønster, der hermed

bidrager til at gøre vore samfund endnu mere uretfærdigt. Dette betyder også at medlemmer

af andre racegrupper er mere tilbøjelige til at blive “SCOT-Free” (se begrebsafklaring) når de

bryder loven eller begår en forbrydelse.

Altså er faktum, at der eksisterer et race mønster, men det forhindre ikke AGT i at blive

styrket dag efter dag, og ved dette, bidrager det til at opretholde racemønstret.
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Afroamerikanerne er mere tilbøjelige til at blive underlagt af AGT systemer, da nogle

fejlagtigt bliver arresteret, på grund af en fejlagtig identificering (ibid).

Kønsdiskrimination

Det forekommer også at kønsdiskrimination er en af de utilsigtede effekter som AGT

indebære.

Som skrevet i det tidligere afsnit, bliver AGT brugt overalt i verdenen, men det bruges ikke

kun i lufthavne, indkøbscentre og af lovhåndhævelser. AGT bliver også brugt hos private

firmaer til at hjælpe med at bestemme, hvem der er ansat, fyret, tildelt et lån, eller hvor længe

en person tilbringer i fængslet. Teknologien træffer altså hurtige beslutninger ved hjælp af

algoritmer, der førhen har været udført af mennesker (Buolamwini & Gebru, 2018).

Konsekvensen for at AI systemer har så meget indflydelse og magt, kan være alvorlige, både

for individer og for virksomheder der gør brug af teknologien. Da små faktorer som

ændringer i ansigtet, hår eller makeup, kan påvirke teknologiens evne til nøjagtigt at

identificere ansigter. Hvis der ikke tages højde for at personer kan lave en smule om i deres

udseende, kan dette skabe udfordringer, når man prøver at udnytte AGT til at identificere

kvinder, der har en tendens til at bruge skønheds- og selvplejeprodukter mere end mænd

(ibid).

Dette er dog ikke den eneste grund til at teknologien kan være kønsdiskriminerende. Den

anden grund til diskriminationen er, som der også er skrevet i tidligere afsnit, at teknologien

ikke er blevet “fodret” med nok data, i det her tilfælde af kvinder, og derfor har svært ved at

identificere kvinder, især afroamerikanske kvinder (ibid).

Menneskerettigheder

Hvis man ønsker at anvende AGT til kriminalitetsbekæmpelse, så følger det med, at man

også er nødsaget til at overvåge private personer. For mange kan dette føles

grænseoverskridende og som et brud på deres privatliv. Hertil mener Institut for

menneskerettigheder at anvendelses kan ses som et brud på rettighederne til privatliv og

persondatabeskyttelse (Institut For Menneskerettigheder, 2019). Denne konsekvens af AGT

bliver uddybet yderligere senere i opgaven.
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12.3. TRIN 4: Teknologiske systemer

Her beskrives de store sammenhænge som AGT indgår i. Dette gøres mere uddybende end

ved trin 1 og 2, der primært fokuserer på AGT i sig selv som teknologisk system. Her

beskrives altså i et bredere perspektiv, og der inddrages, hvilke andre teknologiske systemer

og artefakter, AGT kan kobles sammen med. Trin 4 er særligt relevant, da det er væsentligt at

fokusere på det samlede teknologiske system, fordi der kan være ulemper - utilsigtede

effekter - ved teknologien, som i første omgang ikke er forekommet centrale. Det kan

ligeledes give en større forståelse af hvordan teknologien opfylder menneskets behov

(Jørgensen, 2020, 49).

Med udgangspunkt i Kina og London, er AGT koblet til artefaktet kameraer/videokameraer,

for at kunne opfylde regeringernes ønsker om at kunne overvåge befolkningen. For London,

er det primære behov at opsnappe kriminelle handlinger ved brugen af LFR. For Kina, er

behovet for AGT primært udtrykt i regeringens ønske om, at de kinesiske borgere overholder

visse retningslinjer i samfundet, for at sikre tryghed, fred og ro i befolkningen.

Et andet væsentligt teknologisk system, som er nødvendigt for at AGT kan bruges, er den

database af billeder, som AGT-systemet er tilknyttet for at kunne sammenligne og verificere

identiteten på de mennesker, der registreres.

Brugerne af systemet - regering, politi, borgere samt udviklerne er ligeledes vigtige systemer,

for at AGT kan fungere. Udviklerne designer teknologien og dens artefakter efter brugernes

ønsker, og hjælper derved til at teknologien besidder den funktionalitet, som brugerne ønsker

til at opfylde deres behov.

12.4. TRIN 5: Modeller af teknologier

En del visuelle modeller er allerede anvendt i TRIN 1 og 2. Hvorfor til besvarelsen af TRIN

5, omhandlede modeller af teknologier, samt i forlængelse af vores visuelle produkt,

udarbejdes en abstrakt visuel model. Modellen skal kunne illustrere AGT’s operationelle

principper.

Som en del af vores visuelle produkt vil vi udarbejde en simpel og letforståelig visuel model

med inspiration fra Adjabi et al. model over: “The standard design of an automated

face-recognition system”(Figur 8). Desuden inddrages vores opnåede viden om teknologiens

indre mekanismer og processer samt artefakter fra besvarelsen af TRIN 1 og 2.
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Figur 8, eksempel på visualisering af AGT (Adjabi et al., 2020, 4)

13. Hvilke konsekvenser kan brugen af ansigtsgenkendelse have for

borgerne i Kina og London?

Til at svare på dette arbejdsspørgsmål inddrager vi trin 6 i TRIN-modellen; “Teknologier som

innovation”, og fundne utilsigtede konsekvenser fra TRIN 3. Her undersøger vi de

konsekvenser, der ligger til hindring for udbredelsen af teknologien i Kina og London med

særligt fokus på konsekvenser for borgerne.

Til besvarelsen inddrages Aktør Netværks Teorien som metode til at analysere vigtige aktører

i netværkene, desuden inddrages også teorier af John Thackara, Shoshana Zuboff og Langdon

Winner til at understøtte og argumentere for de konsekvenser anvendelsen af AGT kan have

på borgerne såvel som på samfundet.
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13.1. Aktør Netværks Teori ANT
Aktør Netværks Teori ANT spiller en større rolle inden for dimensionen STS, da det er en

tilgang, som bruges til at beskrive og undersøge de komplicerede og forskellige relationer

mellem mennesker, ting, videnskab, teknologi og samfund. Inden for ANT argumenteres der

for at “ting” også gør noget. I denne sammenhæng spiller AGT en vigtig selvstændig rolle

som aktant. AGT er på baggrund af ANT ikke et neutralt værktøj/aktant.

Begrebet nudging, bygger også på en indsigt i at teknologi ikke er et neutralt værktøj, ved at

hele forståelsen af at kunne “designe menneskets adfærd” afhænger af udformningen og

anvendelsen af teknologi. ”...as we shall see, small and apparently insignificant details can

have major impacts on people’s behavior. A good rule of thumb is to assume that ‘everything

matters.’” (Thaler & Sunstein, 2009, 3-4).

Nudging handler om at hjælpe mennesker med at tage gode beslutninger i den “rigtige

retning”, når det kommer til deres egen sundhed, velstand og glæde. Mennesket bliver nudget

i den “rigtige retning” ved at udforme en teknologi på en sådan måde at den ændrer på deres

adfærd, og derfor kan teknologi heller ikke være neutralt (ibid).

En mere kritisk forståelse af adfærdsregulering opstår, når indsigten i teknologiens

påvirkning på mennesker bruges til at fremme interesser hos aktører, som ikke umiddelbart

fremmer menneskers sundhed, velstand og glæde, og der er således ikke længere tale om et

nudge.

Denne forståelse af teknologien som en ikke neutral aktant, der kan regulere på menneskers

adfærd, understøttes også af Katja L. Jacobsens rapport: Biometrics as Security Technology

(2012) “..at det er afgørende, at beslutningstagere ikke ser teknologien som et neutralt

værktøj og ikke lader sig forføre af biometriens løfter om ufejlbarlig identifikation. Det

anbefales derimod at beslutningstagere er være opmærksomme ikke alene på teknologiens

tekniske begrænsninger, men også på de politiske effekter som brugen af biometrisk teknologi

nødvendigvis har.” (Jacobsen, 2012).

Med dette mener Jacobsen at beslutningstagere, herunder regeringen i Kina og i London, bør

være opmærksomme på og ikke lade sig rive med af teknologiens effektivitet. Effektiviteten

opstår netop ved at AGT virker adfærdsregulerende på borgerne i hvert samfund. De må også

overveje, hvilke konsekvenser teknologien kan have på borgernes adfærd, om brugen af
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teknologien er med til at forbedre borgernes liv, eller kun med til at gavne beslutningtagere

og politiske systemers interesser.

For at undersøge hvilken selvstændig rolle AGT har i de to netværk - Kina og London -

foretages en ANT analyse, på baggrund af opnået viden fra opgavens empiriafsnit. Først

kortlægges relevante aktanter for hvert netværk. Dernæst angives primære forbindelser

mellem dem. Skemaerne læses vandret; fra venstre mod højre:

Aktanter i Netværket (Kina)

Humane

aktanter

Kinesiske

borgere

Uighurerne Politiet i kina

Ting AGT Kameraer i

offentlig rum

Smartphones Database til

opbevaring af

billeder

Organisationer Den kinesiske

regering (Xi

Jinping)

FN:Menneskere

ttighedsorganisa

tioner

Overvågningssy

stemet: Skynet

og Social Credit

System.

AGT udbydere/

firmaer

Vestlige medier-

og politikere

Ideer/værdier Mennesker har

ret til privatliv

og beskyttelse af

data

Sikkerhed før

alt andet

Omdømme

betyder alt

Sikre det

socialistiske

samfund

Viden AGT:

Effektiv/hurtig

metode til at

identificere

mennesker

Overvågning

sikre lov, orden

og sikkerhed

Algoritmer:

(Risiko for

racial bias ved

anden etnicitet

end kinesisk)

Andet
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Aktanter i netværket (London)

Humane

aktanter

Londons

indbyggere

Politiet i

London

Politikere Lufthavnspersonale /

ansatte i offentlige

institutioner

Ting AGT Kameraer i

offentlig rum

Database til

opbevaring af

billeder

Organisationer Staten FN:Menneskere

ttighedsorganisa

tioner

Big Brother

Watch

organisationen

Ideer/værdier Mennesker har

ret til privatliv

og beskyttelse

af data

Terrorsikring og

sikkerhed før alt

andet

Sikring af et

demokrati

samfund

Ide om at borgere

ikke er  i stand til

selvregulering af

adfærd. Det kræver

en “Big Brother”

stat som overvåger

dem.

Viden AGT:

Effektiv/hurtig

metode til at

identificere

mennesker

Overvågning

sikre

terrorbekæmpel

se

Algoritmer:

(Risiko for

racial bias ved

anden etnicitet

end hvid)

Effektiv fordi

teknologien ikke

kræver samtykke fra

borger for at kunne

bruges

Andet
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Forbindelserne mellem aktanterne i netværket: Kina

Forbindelsen mellem aktanterne er modstridende: Organisationer og humane aktanter har

forskellige interesser, når det kommer til anvendelsen af AGT:

● Den kinesiske regering ønsker at anvende AGT i deres Skynet projekt og i forbindelse

med The Social Credit System. De er interesseret i at opnå mere fred og orden i

samfundet, med social harmoni og stabilitet fra de kinesiske borgere, samt bygge et

“Socialist harmonious society” (Creemers, 2007). Overfor vil vestlige kilder dog

mene at anvendelsen af AGT er til for udelukkende at styrke regeringens

opretholdelse og politiske interesser.

● Menneskerettighedsorganisationer har fundet teknologien problematisk, når den

anvendes som overvågning, da grundlæggende menneskerettigheder som retten til

privatliv og beskyttelse af persondata kan blive brudt. Man må hertil konstatere at de

mener, at den kinesiske regering er med til at bryde disse rettigheder for borgerne.

● Det er noget sværere at finde de kinesiske borgeres oprigtige interesser i netværket, da

borgerne må vise tiltro til staten for at undgå at miste point i systemet. For de

kinesiske borgere betyder deres omdømme alt, for de bliver målt og vejet på alt i

pointsystemet. AGTs rolle som aktant har således til formål, ikke blot at genkende

ansigter fra en stor database, men implementering af teknologien påvirker borgerne

aktivt til at opføre sig regelret som bedre, lovlydige samfundsborgere.

● Ytringsfrihed: Det er vanskeligt for borgerne at komme med kritik uden at miste point

og det er problematisk at være “i samme rum” som kritikere uden selv at miste point i

systemet. Det er lettere at komme med sine ytringer, når man ikke bliver overvåget,

for det man siger eller gør, kan blive holdt op mod en. Ytringsfriheden for uighurerne

er også minimal, hvis overhovedet til stede. Staten og politiet gør det stort set umuligt

for dem at komme med kritik uden konsekvenser.

● Den kinesiske regering samt AGT firmaer har udviklet mekanismerne i AGT således,

at teknologien kan påvise uighurerne fra de kinesiske borgere.

● Efter det vestlige eller rettere amerikanske medie The Washington Post spurgte

Huawei indtil deres rapport angående AGT i forhold til uighur-alarm, så fjernede

Huawei rapporten. Kina forsøger altså at censurere, hvad vesten mener er moralsk

kritisabelt. Det er generelt svært for de vestlige medier at rapportere om hvad der sker

i Xinjiang.
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Forbindelserne mellem aktanterne i netværket: London

Som i Kina, er forbindelsen mellem humane aktanter og organisationernes interesse i AGT

modstridende:

● Politikere/politiet og de ansatte i Gatwick/Heathrow ønsker alle at

forbedre/effektivisere Londons indbyggeres liv. Politiet handler ud fra lovgivning og

har regeringens opbakning til at skabe øget sikkerhed ved hurtigere at kunne forhindre

eller opdage kriminalitet. Lufthavnspersonalet opnår kortere ventetid, færre køer og

gladere kunder ved brug af teknologien. Generelt opnås der større kontrol af

borgernes handlinger, overvågningsteknologien sikrer, at borgerne handler i

overensstemmelse med politisk interesse; overholder loven, ikke flyver ulovligt ind

eller ud fra landet. Den teknologiske løsning præsenteres altså som en generel

forbedring af samfundet.

● På den anden side findes skeptiske borgere, de der rammes af AGT´s racial bias samt

organisationer, som menneskerettighedsorganisationer og Big Brother Watch, der er

modstandere overfor brugen af AGT, idet den forbryder sig mod rettigheder som

retten til privatliv og persondatabeskyttelse. Disse organisationer ønsker en tydelig

lovgivning ved brug af AGT, da de ellers ser teknologien som mere skadelig end

gavnlig for samfundet.

● Overordnet kan man sige, at selvom der er interessekonflikter mellem de forskellige

aktanters opfattelse af om AGT skal bruges eller ej, deler de alle værdier som ønsket

om et mere sikkert samfund, sikring af demokrati og borgerrettigheder.

● Det er generelt svært at lave en sort/hvid opdeling mellem interessekonflikterne hos

de forskellige aktanter, da de på nogle punkter kan være enige og på andre være vidt

forskellige.

13.2. Overvågningskapitalisme
For at beskrive hvilke konsekvenser AGT kan have for borgerne i Kina og London, bruger vi

i dette afsnit Shoshana Zuboffs teori om overvågningskapitalisme.

Overvågningskapitalisme er et begreb, som bruges til at beskrive hvordan teknologiske

artefakter, kan ses som virkemidler til indirekte at kontrollere borgerne, til at følge visse

sociale normer (Zuboff, 2019). Altså bruger regeringen, borgerne som “instrumenter” til at nå

deres mål, hvor det i London er at effektivisere politiets indsats. Med dette menes der at gøre
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det nemmere at finde kriminelle og holde London sikker og i Kina handler det om at sørge

for at borgerne opfører sig regelret.

I Kina kan du allerede trække kontanter, tjekke ind i lufthavne og betale for vare ved hjælp af

dit ansigt. Landet er verdens førende inden for brug af denne relativt nye teknologi. Og med

Kinas opstart af kunstig intelligens, er de fast besluttet på, at det skal holdes sådan i

fremtiden. Den kinesiske regering har planer om at bruge denne nye biometriske teknologi til

at vedligeholde sine regler. Landet har ambitiøse planer om at udvikle sine nationale

overvågningssystemer baseret på AGT. Det vil blive brugt til at overvåge borgerne, på en

hidtil uset måde, med evnen til at spore alt, hvad end det er deres følelser eller deres

seksualitet (Ng, 2020).

Hvis vi så skal kigge på Zuboffs teori udfra Kina, så manipulerer/nudger regeringen i Kina,

borgerne til ikke at gøre ulovlige gerninger, da de kan miste point ved dette. Da borgerne skal

have et bestemt antal point for f.eks. at rejse, kan det betyde at borgeren med de mistede point

kan blive nægtet udrejse, eller rejse til andre provinser i landet.

Regeringen påvirker også borgerne ved at ydmyge dem. Dette gør de ved store billboards,

som er sat rundt omkring i landet ved lyskryds. Når en person går over for rødt, kommer

deres navn og et billede af dem op på skærmen, for at ydmyge dem, og så får borgeren som

har gået over for rødt, senere en bøde for gerningen (ibid).

Ifølge Zuboff´s teori er Kinas brug af AGT, en måde at opnå selvregulering af borgernes

adfærd på (Zuboff, 2019).

Dette gøres indirekte ved at bruge menneskets adfærd, nærmest som kapital - som en vare,

man kan handle med og producere mere af for at skabe konkurrence - her af ordet

overvågningskapitalisme. I Kina sker det ved pointsystemet, som skaber konkurrence blandt

borgerne om den “rigtige” adfærd. Jo mere korrekt adfærd og jo flere point, jo bedre stillet er

man i samfundet.

Hvis der så skal kigges på Zuboffs teori i forhold til London, hvor det som skrevet tidligere,

handler om at bruge teknologien til at finde kriminelle og holde byen sikker, så kan teorien

også ses i den måde som London bruger AGT på. De bruger den nemlig til at indrette

borgernes adfærd.

Men trods de ellers “gode” grunde til overvågning i Londons gader, er borgerne stadig bange,

dog ikke for terror eller andre kriminelle handlinger, men for at London skulle gå hen og

blive en overvågningsstat. Og selvom overvågning skulle være et “angreb” på terrorister og
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kriminelle, kan spørgsmålet om, om det også er et angreb på de lovlydige borgere nu også

stilles.

I artiklen fra The Guardian, har de interviewet flere personer fra britiske

privatlivsorganisationer. En af disse personer er Allan Hogarth, fra Amnesty International

UK, han siger således;“This technology puts many human rights at risk, including the rights

to privacy, non-discrimination, freedom of expression, association and peaceful assembly”

(Dodd, 2020).

Han mener at teknologien kan være en krænkelse for de ovennævnte sager, da teknologien

ikke er præcis nok og derfor kan have en tendens til at lave de her “falsk-positive” matches,

som også er nævnt i Trin 3. Dette kan ende ud i at uskyldige borgere bliver antastet og måske

anholdt ved en fejl.

13.3. Menneskerettighederne
Som omtalt er en konsekvens ved brugen af AGT, at det kan ses som et brud på FN’s

verdenserklæring om menneskerettigheder. Det er især interessant at undersøge, hvorfor et

brud på menneskerettighederne, ikke er et stort nok argument for at stoppe teknologiens

udbredelse. Dog ligger der andre argumenter til grund for teknologiens udbredelse, som synes

vigtigere end at sikre menneskerettigheder.

I et notat fra Institut For Menneskerettigheder omhandlende ansigtsgenkendelse til

bekæmpelse af kriminalitet (2019) anbefaler de, at den danske regering venter med at indføre

AGT til kriminalitetsbekæmpelse indtil EU- og menneskerettighedsdomstolen har vurderet

om politiets og andre myndigheders brug af teknologien er lovlig.

De skriver at AGT er en "intensiv og indgribende" metode der udfordrer basale

menneskerettigheder som retten til privatlivets fred og persondatabeskyttelsen. Bl.a. rejser

der sig spørgsmål omkring lovligheden og grænsen mellem, når overvågning centreres om

mistænkte eller bruges til masseovervågning. Ved bekæmpelse af kriminalitet anbefaler de, at

man ikke anvender AGT til indsamling af biometrisk data om borgere, som man ikke har

rettet mistanke imod (Institut For Menneskerettigheder, 2019).

FN advarer yderligere mod brugen af teknologien, da det kan få konsekvenser for borgernes

forsamlings- og ytringsfrihed. Når der foretages vilkårlig overvågning af personer, der gør

brug af deres forsamlingsfrihed, mener de at ved identifikation og dataindsamling af

borgerne, bliver deres mulighed for anonymitet i det offentlige rum fjernet. De mener at det

kan have en "chilling effect" på borgernes beslutning om at deltage i offentlige forsamlinger,
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som i sidste ende har betydning for deres ytringsfrihed (ibid). Dermed også en trussel for

vores demokratiske samfund.

Selvom Institut For Menneskerettigheders rapport om AGT er rettet mod den danske

regering, så kan den ligeledes rettes mod Kina og London. Man har som land skrevet under

på at man forpligter sig til at overholde disse rettigheder for mennesker.

FN’s menneskerettighedsdomstol kan ikke dømme et land ved en domstol, hvis rettighederne

ikke overholdes. Men de kan udstede bøder, eller opstille handelsbarrierer ved alvorlige

krænkelser. Uanset vil det land, som bryder mod menneskerettighederne, få kritik i medierne

og af andre landes politikere (ibid, s.d.).

Der findes et hav af eksempler i vestlige kilder på måder, hvorpå Kina undertrykker

borgernes mulighed for ytringsfrihed. Bl.a. censurering af medier, som potentielt kan være en

trussel mod den kinesiske regering, herunder medierne Google, Facebook, YouTube,

Instagram etc. (Jensen & Danmarks Radio, 2018). Desuden fremlægger regeringen

desinformation af f.eks. hvad der foregår i Xinjiang, hvor journalisters reelle rapporteringer

om fangelejre og undertrykkelse blev omtalt af regeringen som “fake news” (Sudworth &

BBC, 2021), bl.a. rapporteringer foretaget af nyhedsmediet BBC, som også er delvist

blokeret i Kina.

The Social Credit System er yderligere med til at undertrykke borgernes rettigheder, når

borgerne af frygt for at miste point, vælger ikke at bruge deres ytringsfrihed mod regeringen

som de ellers har de menneskelige rettigheder til. Teknologien spiller ligeledes også en rolle i

forhold til borgernes forsamlingsfrihed. Som FN peger på, så kan AGT også være med til at

holde de kinesiske borgerne fra at deltage i offentlige forsamlinger, da de kan blive

identificeret og derefter risikere at miste point i systemet.

Efter Boris Johnson blev valgt som premierminister i Storbritannien i december 2019, har

administrationen udtalt i deres manifest, at de vil gøres deres for at

“empower the police to safely use new technologies” (Shaw, 2020). MET har altså stor

opbakning politisk, til at bruge og udvikle deres Life Facial Recognition-overvågning, til

trods for at teknologien kan overtræde borgernes ret til privatliv.

Det er ydermere interessant, at politiinspektør Nick Ephgrave udtaler, at MET har pligt til at

bruge ny teknologi. Det kan tolkes som en form for ansvarsfralæggelse - det er i hvert fald

45



Eksamensgruppe.nr.: S2124791619

svært at modargumentere eller klandre Ephgrave og MET for anvendelsen af AGT, hvis de

blot følger deres pligt. Denne “ansvarsfralæggelse” kommer yderligere til udtryk i en artikel

fra Sciencedirect, marts 2020. Artiklen omhandler en tale af Londons politichef, Cressida

Dick, hvori hun forsvarer brugen af AGT:

““It is not for me and the police to decide where the boundary lies between security and

privacy. But speaking as a member of public, I will be frank. In an age of Twitter and

Instagram and Facebook, concern about my image and that of my fellow law-abiding citizens

passing through LFR and not being stored, feels much, much smaller than my and the

public's vital expectation to be kept safe from a knife through the chest.”

(ScienceDirect, Biometric Technology Today, 2020).

Det er muligt, Cressida Dick har ret i, at det ikke er politiets opgave at bedømme, om brugen

af AGT er en krænkelse af menneskerettigheder som retten til privatliv, men det er dog en

yderst relevant problematik at overveje konsekvenserne af, når teknologien tages i brug.

I London retfærdiggøres brugen af teknologien, som en nødvendighed, også selvom

teknologien kan være med til at overskride borgernes ret til privatliv.

Langdon Winner kritiserer denne retfærdiggørelse; at et accepteret argument for en

nødvendighed af brugen af en teknologi, ofte overskygger andre former for moral og politisk

ræsonnement (Winner, 1980).

13.4. Har artefakter politisk karakter?

Langdon Winner stiller i sin tekst spørgsmålet: Har artefakter en politisk karakter?(1980).

Winner selv er ikke i tvivl og mener utvivlsomt, at artefakter kan have en politisk karakter,

som eksempelvis ikke kun er for at effektivisere et samfund, men også for at styrke en

agenda. Sådanne agendaer behøver ikke at være til gavn for samfundet, men kan nærmere

vise sig at medføre konsekvenser. Teknologi kan, ifølge Aktør Netværks Teorien, designe

menneskers adfærd. Ligeledes kan teknologi, ifølge Winner, “designe” og fremme politiske

interesser.

Hvorvidt teorien kan argumentere for om AGT har en politisk karakter, er særligt interessant.

På baggrund af den store kritik, teknologien har mødt fra medier og organisationer, som f.eks.

peger på at AGT anvendt i Kina kun er til for at fremme regeringen og opnå social kontrol.

Eksempel: (Altinget & Tolbøll, s.d.).
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Winner deler som tidligere nævnt teknologier op i to hovedkategorier: Teknologier, som er

gjort politiske og teknologier med en iboende politisk karakter. Tager man Winners

argumenter for gode varer om, hvordan en teknologi kan være politisk, så kan AGT godt

defineres som en teknologi med iboende politisk karakter. Hovedsageligt og som det

argument Winner mener er stærkest, så hvis det er nødvendigt for teknologiens funktion, at

nogle bestemte sociale betingelser bliver opretholdt, så er teknologien politisk.

I en debat fra institut for menneskerettigheder: Ansigtsgenkendelse er en ny type overvågning,

som kræver grundig undersøgelse og debat  (2020) skriver chefkonsulent Marya Akhtar om

brugen af AGT. Hun argumenterer for at vi tænker os om inden der åbnes op for AGT til

kriminalitetsbekæmpelse og allerhelst sætte teknologien på pause (Akhtar, 2020). For der er

endnu intet overblik over, hvad teknologien kan gøre ved samfundet, hvis introduceret. Hun

stiller spørgsmål som: “Hvornår må ansigtsgenkendelse blive brugt? Hvem fører kontrol?

Hvordan sikrer vi os mod misbrug og læk? Hvilke virksomheder køber vi teknologien fra?

Hvilke krav stiller vi til dem?” (ibid.). På bagrund af Akhtars spørgsmål, må man konstatere,

at teknologien kræver politisk regulering. At teknologiens anvendelse ikke må blive misbrugt

og falde i de forkerte hænder.

Med AGT som teknologi, må det menes, at der skal visse sociale betingelser og retningslinjer

til for at teknologien kan opretholdes og fungere upåklageligt.

Som eksempel på hvorfor AGT ikke må falde i de forkerte hænder, og har brug for politisk

regulering, findes i kunsten. Kunstneren Paolo Cirio kritiserede og udstillede i 2020 AGTs

lette tilgængelighed (Cirio, 2020). Han indsamlede 1000 offentlige fotos af politifolk taget i

forbindelse med en protest. Efter det indsat han billederne i en database frit tilgængeligt på

internettet, som påviste 4000 ansigter af politifolkene. Ved hjælp af individuelle besøgende på

hjemmesiden kunne politifolkene identificeres og udstilles på nettet. Alt det blev gjort ved

hjælp af offentlig materiale og AGT, som alle kan bruge. Teknologien brugt af

myndighederne vendes nu imod myndighederne selv. Cirios ser AGT som et våben, og hans

pointe med kunstværket er, at teknologien først kan tages i brug efter yderligere regulering og

at den nu er for farlig, hvis den falder i de forkertes hænder (IDA, s.d.)

Denne nødvendighed for betingelser, regulering og retningslinjer af AGT fra myndighedernes

side, er netop det Winner argumenterer for, og derfor kan man sige at teknologien har en

iboende politisk karakter. Winner mener også, at der er mange måder at forstå en teknologi på

som bl.a. kræver forståelse for dens historie (Winner, 1980, 363). Historisk set blev AGT
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opfundet til militære formål, med et ønske om mere sikkerhed (Gates, 2011). Hertil ligger et

tydeligt argumentet til grund for at teknologien blev og er designet med politiske formål.

Hvis man så argumenterer for at AGT er en teknologi, der har en iboende politisk karakter, så

skal man ifølge Winner, være særdeles opmærksom på teknologiens egenskaber og hvordan

den er styret.“Teknologiske innovationer minder således om vedtagelsen af love eller

opretholdelsen af politiske styreformer, for så vidt de alle etablerer en ramme for

samfundsmæssig orden, der vil vare ved i mange generationer.” (Winner, 1980). Det er netop

denne påstand både Mayra Akhtar og kunstneren Paolo Cirios er klar over i deres kritik af

AGT, at teknologien må undersøges og “sættes på pause” da den ifølge Winner har så stor

betydning i et samfund at den minder om en vedtagelse af en ny lov.

Hvorvidt AGT er forenelig med de to politiske samfund i henholdsvis Kina og London?

Hvis teknologien kræver en centraliseret magt, som Winner omtaler, så må man konstatere at

teknologien nærmest er forenelig med det kommunistiske centraliserede styre i Kina. AGT

kan i Kina være med til at fremme regeringens “magt, autoritet og privilegier” (ibid). F.eks.

når den kinesiske regering anvender teknologien som metode til at opnå kontrol over

uighurerne. AGT er en yderst effektiv metode til at holde øje med uighurerne på. Det styrker

Kinas egen magt, men samtidig forværre det uighurernes situation/ytringsfrihed.

Derimod må teknologien være modstridende et demokratisk samfund som set i London. Som

omtalt mener FN at AGT har en “chilling effect” på borgers valg om benytte deres

forsamlings-og ytringsfrihed, denne konsekvens er modstridende de demokratiske principper.

At AGT spiller denne selvstændige rolle med så stor indflydelse kan ses som en

deterministisk forståelse af teknologi, men som Winner siger ”Det, der har betydning, er ikke

selve teknologien, men det sociale eller økonomiske system, som den er indlejret i.” (ibid).

Det er altså ikke AGT som i sig selv fremmer og modstrider henholdsvis Kina og Londons

styreformer, men rettere den måde de to samfund har valgt at udforme og anvende

teknologien på, samtidig med at de i første omgang valgte at anvende teknologien. Derfor kan

det også forsvares at AGT ikke har en iboende politisk karakter, men blot bruges politisk

intenderet eller uintenderet.
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13.5. John Thackara - In the Bubble

John Thackara skriver i sin bog, at vi som brugere ofte er tilbøjelige til at stole på stat og

institutioner i forhold til, at der kommer passende reguleringer på nye teknologier. Ser man på

London som eksempel i forhold til AGT, kunne man også forestille sig at de fleste borgere er

mere eller mindre ukritiske i forhold til anvendelsen af teknologien. Den accept af

teknologien kunne bl.a. komme pga. den stigende mængde af nye teknologier, som gør at

borgerne blot accepterer teknologierne, da det vil være for krævende at være undersøgende

og kritiske over for det hele. Man stoler dermed bare på dem, som har magten og ansvaret for

at det fungerer tilstrækkeligt.

En anden grund til accepten af AGT i London kommer på grund af fordelene som

teknologien giver. Mange af borgerne frygter terror og kriminalitet og hvis en teknologi, som

de alligevel ikke rigtig lægger mærke til, kan klare det, så er det perfekt. Eksempelvis i

Storbritannien er 70% af borgerne for brugen af AGT, hvis det bliver brugt til politi

kriminalefterforskning (Ada Lovelace Institute, 2019, 8).

Storbritannien har oplevet flere terrorangreb, og politiovervågning har derfor også været mere

accepteret end i resten af vesten (Satariano, 2020). Som tidligere nævnt i rapporten mener

Cressida Dick, at vi er i en tid med Twitter, Instagram, Facebook og andre teknologier, hvor

man i forvejen deler ud af sin data. Derfor føles det ikke lige så indgribende, når hun og andre

borgere passerer forbi LFR kameraer, for her bliver deres oplysninger ikke gemt i en

database. Derfor mener hun, at forventningen om sikkerhed og undgåelsen af; “a knife

through the chest” må være langt vigtigere end ingen AGT overvågning (ScienceDirect,

Biometric Technology Today, 2020).

Dog er det ikke alle, der accepterer teknologien. For eksempel Big Brother Watch,

almindelige skeptiske borgere eller eksperter, som nævner kritisable ting ved teknologien.

Personer som disse er med til at tilbageholde implementering af teknologien i London i

forhold til Kina, hvor AGT buldrer derudad og (stort set) ingen er kritiske. Kritikerne sætter

netop fokus på det Thackara ønsker, netop at nogen sætter spørgsmålstegn til den

teknologiske udvikling. De starter en debat om, hvad meningen er med brugen af

teknologien, og hvordan man sikrer at menneskets velfærd er centralt, så mennesker kommer

før teknologien (Thackara, 2005, 4). De er med til at skabe opmærksomhed på teknologiens
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mulige konsekvenser, så vi ikke alle ser os blinde over for AGT og bliver frøer, som langsomt

koger.

I Kina, hvor teknologierne som sagt buldrer frem, er kritikken mindre og spørgsmålene er

færre blandt borgerne. Ifølge Thackaras teori kan grunden til den manglende kritik blandt

andet komme af, at borgerne allerede er vænnet sig til en meget teknologipræget hverdag og

derfor har de også nemmere ved at acceptere nye teknologier. Teknologi er vejen frem bl.a.

ønsker de inden 2030 at være førende inden for AI teknologi (China Tech Tour 2021, 2018).

Betaling via smartphones har i forvejen været udbredt i Kina, og nu er det blevet muligt at

foretage betalinger i butikker via AGT. Her scanner borgerne blot deres ansigt, og foretager

dermed en betaling hurtigt og effektivt, som umiddelbart gør hverdagen lettere. Den digitale

betalingsmetode omtales som “FRP(Facial Recognition Payment)” eller “Scan the face to

pay.” (Liu, 2020). Selvom teknologien er effektivt og kan gøre hverdagen lettere, så mener

Thackara som sagt, at der bør stilles spørgsmålstegn ved disse typer af teknologi og

undersøge hvad teknologien bibringer (Thackara, 2005).

Ytringsfriheden er truet i Kina, borgerne får derfor ikke lov at være kritiske overfor nye

teknologier. Samtidigt er de måske slet ikke klar over hvad teknologien kan bibringe, når nu

kritikere ikke har mulighed for at gøre opmærksomhed på det, som set i London. Information

om teknologiens udformning er måske enten censureret eller slet ikke tilgængelig. Man kan

som borger ikke undgå deltagelsen i The Social Credit system, og hvis man vælger at

ignorere systemet, vil man højst sandsynligt miste en masse rettigheder i samfundet, da man

ikke er opmærksom på hvad der giver eller fratager en point.

Denne tvungne ukritiske tilgang til teknologien, er det der gør borgerne til kogende frøer.

Thackara vil ikke mene, at borgerne kom før teknologien, og når borgerne ikke har

indflydelse, må regeringen sørge for at; “people come before tech” (ibid, 4) inden det på et

tidspunkt koger over. “We cannot stop tech, and there’s no reason why we should. It’s useful.

But we need to change the innovation agenda in such a way that people come before tech”

(ibid, 4). Institut for Menneskerettigheder er klar over, at menneskerettighederne generelt

halter bagefter teknologiudviklingen, at teknologien introduceres inden mulige konsekvenser

er fundet. Hvis menneskerettighederne på nogen måde kunne få et forspring inden for AGT

udviklingen, så kunne det være med til at sikre at mennesket kom før teknologien.
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DISKUSSIONSAFSNIT

14. Hvem gavnes af AGT?

På baggrund af ovenstående analyse er der er ingen tvivl om, at det er afgørende at

beslutningstagere ikke ser AGT som et neutralt værktøj. Den kinesiske og britiske regering

har med garanti også taget højde for, hvad teknologien vil kunne medføre, som ikke

udelukkende handler om sikkerhed. Landene har med de overvejelser så vurderet, hvordan

teknologien skulle implementeres. Man kan så diskutere, hvorvidt teknologien er

implementeret for at imødekomme borgernes interesser, eller for at styrke statens egne

interesser.

Både i London og Kina præsenterer de naturligvis implementeringen af ansigtsgenkendelse,

som et et tiltag, der vil være til borgernes fordel. Alligevel er de to eksempler gået forskellige

veje i forhold til hvordan AGT bruges. Enten ser de vidt forskelligt på borgernes rettigheder

eller også er de bare uenige om, hvor meget det skal tages højde for. Selvom både London og

Kina gør mere end gennemsnitligt brug af AGT, så er forskellen stadig enorm mellem de to

eksempler.

I London retfærdiggøre de deres implementering af teknologien, ved at det er en effektiv

metode til kriminalitetsbekæmpelse, også selvom teknologien kan være med til at overskride

borgernes ret til privatliv. Der opstår en diskussion om hvorvidt: “the end justifies the means”

dvs. om brugen af en moralsk forkert teknologi, nogle gange er en nødvendighed for at opnå

et moralsk rigtig udkom. Et udkom, som handler om at beskytte borgerne fra diverse

kriminelle handlinger. Vi mener dog sagtens der kan argumenteres for, at London har været

alt for hurtige med deres implementering af AGT. Først og fremmest mener mange

menneskerettighedsorganisationer at teknologien slet ikke er vurderet tilstrækkeligt nok

endnu. De mener at konsekvenserne kan være store og den skal undersøges til bunds før en

eventuel implementering. Af den årsag og med tanke på den overvældende kritik som

London allerede har fået, må det menes at de har været for hurtige til at integrere teknologien

på nuværende tidspunkt.

Hvis det dog kan bevises at kriminaliteten i London tydeligt er minimeret efter AGTs indtog

bliver diskussionen dog mere kompliceret. Alle borgere vil jo gerne leve i en sikker by og
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hvis det kan klares med AGT, vil mange sikkert gerne gå på kompromis med deres ret til

privatliv. Et klassisk argument for overvågning er jo også, at den kun rammer dem, der begår

kriminalitet. Der er dog en større fejlmargen på AGT, hvilket betyder at uskyldige kan

risikere at blive udpeget af politiet, hvis de nu har nogle ansigtstræk, som kunne minde om en

i kriminalregisteret. Ifølge en test fra rapporten: Independent report on the London

Metropolitan Police Service's trial of live facial recognition technology (2019) af Fussey &

Murray, så var Londons ansigtskendelsessystem kun korrekt 19,05% af gangene. Den

oplevelse at blive beskyldt for at være kriminel og blive taget til side af politiet, kan virke

voldsom for de fleste. Som modargument til det, kan det dog siges at der altid vil være en stor

fejlmargin, når man skal udpege kriminelle. En fejlmargin, som også vil være der, hvis

politiet uafhængigt af AGT skal finde kriminelle.

Kan man retfærdiggøre Kinas brug af teknologien? Umiddelbart er brugen af teknologien

gået langt forud for det, man ville acceptere i vesten, og deres brug af teknologien bliver ofte

set som et “skrækscenarie”. Den kinesiske regering mener selv, at anvendelse kan skabe mere

ro og orden i samfundet, med større tiltro til staten.

Ytringsfriheden i Kina, er som omtalt i rapporten, truet. Derfor mener vi at deres

ytringsfrihed er truet uanset brugen af AGT. Med et vestligt syn på ytringsfriheden som en

basal del af vores hverdag, så er det dog ikke sikkert at de kinesiske borgere ser deres

ytringsfrihed berøvet, fordi deres liv er baseret på andre normer og værdier. Men på baggrund

af FN og Institut For Menneskerettighedernes bekymringer, kan man pege på, at ved brugen

af teknologien, bliver muligheden for ytringsfrihed i Kina endnu mindre.

Der er ikke blot forskel på teknologiens anvendelse i de to lande, men teknologien spiller som

aktant en langt større rolle i de kinesiske borgers hverdag, og dertil opstår der naturligvis flere

konsekvenser.

Vi mener Shoshana Zuboffs teori tydeliggør problematiken i The Social Credit System, at

borgerne blot ses som et tal i et stort system. Man ser ikke mennesket bag, et menneske som

kan begå fejl. Der indsamles data om måden borgerne interagerer med omverdenen på.

Dataen bruges i systemet og har betydning for, ikke kun den enkelte borger, men også for

borgerens omgangskreds. Hvis en borger har for få point kan borgerens børn, f.eks. få færre

muligheder for uddannelse. Dette medfører et stort socialt pres, som vi vil mene på ingen

måde gavner befolkningen. Vi vil argumentere for, at tallet får en langt større værdi, end

mennesket bag tallet.
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Hvorvidt AGT i stedet gavner regeringen kan hertil understøttes af argumentet om

overvågningskapitalisme; at borgernes data udelukkende gavner regeringens fortjeneste, på

samme måde som når regeringen indsamler data om uighurerne. Dataen gør at regeringen

opnår kontrol over borgerne, da de kan give eller fratage dem goder i samfundet, på baggrund

af deres opførsel, som bl.a. gør at de kan undgå alt kritik.

Langdon Winners teori bygger mere på, at det er selve teknologien, som er med til at

opretholde eller styrke regeringens magt. Dette kan ske uafhængigt af, hvordan regeringerne i

Kina eller Storbritannien behandler borgernes data.

Vi mener at man kan være enig eller uenig med Langdon Winner om, hvorvidt teknologier

kan være politiske. AGT kan også anvendes i sig selv uden en tilkoblet database med

informationer om mennesker, der må kontrolleres og som kan være med til at gøre den

politisk. Når AGT anvendes til at skelne forskellen på et ansigt og et objekt, så er den ikke

umiddelbart politisk, dvs. så længe den ikke anvendes til overvågning. Hvis man så

argumenterer for at AGT ikke har iboende politisk karakter, da der findes artefakter af

teknologien, som ikke bliver brugt politisk, findes der så overhovedet teknologier med

iboende politisk karakter? Man kan dog være enig i, at AGT kræver kontrol og regulering,

uanset om den anvendes til overvågning eller ej. Teknologien kan falde i de forkerte aktørers

hænder, der kan designe, udforme og ændre AGT således at den kan misbruges og fremme

nogens interesser.

John Thackaras teori om vigtigheden i at være kritisk og ikke være passive over for AGT,

henvender sig mest til borgerne i London. De bør og har muligheden for at være kritiske over

for teknologien. Hvorimod hans teori henvendt borgerne i Kina, ikke kan anvendes, fordi

borgerne ikke har muligheden for at udøve kritik. Borgerne har ikke noget valg, de må være

passive frøer i et system som er ved at koge over.

Selvom det samlet set må konkluderes, at Kinas brug af AGT er langt over grænsen i forhold

til, hvad man som menneske skal acceptere, så er Kina nok en af de få lande, hvor systemet

med AGT og The Social Credit System, kan være til gavn i en vis grad. Samfundet har

tydelige grænser og reglementer og med The Social Credit System er disse grænser mere

tydeliggjorte end nogensinde før. Man belønnes for god opførsel og straffes for det modsatte.
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Det er regler, som er til at forstå. Reglerne kan dog være ekstremt urimelige og hvis du enten

er kritiker af systemet eller uighur, så er det ingenlunde regler, der er til at forstå og du kan

risikere at blive straffet for, hvad der i andre lande er en menneskeret.

Hvis man derimod implementerede dette system i London, ville der være opstand fra dag et

og systemet ville have spillet fallit, da systemet overhovedet ikke passer til de britiske normer

og samfund. Hvis systemet udelukkende er implementeret af den kinesiske regering for at

undgå alt kritik, så er der, med et demokratisk synspunkt, ingen fornuftig grund til at

implementere systemet i London.

15. Visuelt produkt

Til det visuelle produkt har vi tænkt os at lave en brochure, som skal forklare hvad AGT er og

hvordan det anvendes. Målgruppen til produktet er Londons borgere og derfor tænkes det at

være et objektivt udkast, som politiet kan uddele til nysgerrige borger, der går forbi

teknologien på gaden.

Brochuren vil indeholde letforståelige forklaringer af teknologien bag AGT, heri dække det

basale og det vi mener er relevant for at opnå viden om AGT. Som skrevet tidligere vil

produktet også indeholde Trin 5 i form af en abstrakt model, som også skal være med til at

forenkle forståelsen af AGT.

16. Konklusion

Vi har udarbejdet problemformulering; “Hvordan fungerer teknologien bag

ansigtsgenkendelse og hvilke positive eller negative konsekvenser kan teknologien have for

borgerne i Kina og London?” med formålet at undersøge AGT (som led i TSA), samt belyse

teknologiens konsekvenser med udgangspunkt i Kina og London, to samfund, hvis

anvendelse af AGT, må siges at være omfattende (som led i STS).

Samlet set kan det konkluderes at AGT, medfører en lang række konsekvenser, når den tages

i brug. Konsekvenserne er vidt forskellige alt efter hvor teknologien bliver introduceret. Ved
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brug af TRIN-modellen har vi undersøgt teknologien. Kort forklaret, handler den om at

påvise ansigter fra objekter, derefter verificere og til sidst identificere et ansigt fra et andet og

koble det sammen med en database. AGT har en række konsekvenser, som er uafhængige af

hvor den er introduceret. Det er konsekvenser som racediskrimination, fejldetektioner og

brud på menneskerettighederne, som er svært at undgå, da systemet er tvunget til at scanne

uskyldige for at fange de skyldige.

I forhold til de unikke konsekvenser som teknologien medfører, har vi brugt Aktør Netværks

Teori til at finde de forbindelser i London og Kina, som skaber konsekvenserne. Her kom vi

frem til at i London er det hovedsagelige problem, at flere føler overvågningen bryder deres

ret til privatliv og de frygter den overvågningskapitalisme som Shoshana Zuboff beskriver.

Man frygter at havne i en situation, som i Kina og at demokratiet vil stå for fald, som

Langdon Winner mener er en risiko med den slags teknologi. Der skal findes en balance

mellem hvor meget overvågning, borgerne i London kan opnå før det får konsekvenser for

samfundet som helhed.

I Kina hvor samfundet og implementeringen af AGT er anderledes, er konsekvenserne

anderledes ligeså. En af de helt store konsekvenser er muligheden for ytringsfrihed, som er

minimeret betydeligt, selvom den i forvejen er svær at få øje på. Vi mener, sammenholdt med

Winners teori om politik i teknologi, at AGT vil være med til yderligere at styrke den

kinesiske stats magt, da de nu minimerer muligheden for kritiske ytringer. Samtidig vil

Zuboff mene at borgerne ses som et kapital, at borgernes personlige data udelukkende vil

gavne staten. Nogle borgere vil dog trives under de faste rammer som AGT sammenholdt

med The Social Credit System, kan give. Som uighur og/eller systemkritiker må dette system

dog ses som en kæmpe konsekvens af den, i forvejen indskrænkede mulighed for frit at leve.

John Thackaras kritik af måden man forholder sig til ny teknologi på, vil vi mene kunne

rettes mod den kinesiske regering og beslutningstagere, da borgerne slet ikke får mulighed for

at være kritiske overfor ny teknologi. Så regeringen begynder at tænke borgerne før

teknologien. I London derimod kan kritikken rettes mod borgerne såvel som regeringen.

Borgerne har mulighed for at ytre sig og være opmærksomme på teknologien som de bruger.

Den britiske regering har dog stadig til ansvar at være bevidste om, at borgerne skal lyttes til,

hvis en kritik bliver stillet.
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Hvad vores valgte teorier og som vi kan sammenslutte os for, så er vi enige om, at AGT ikke

skal ses som et neutralt værktøj. Man skal være opmærksom på hvordan teknologien er

udformet og brugt, da det er med til at afgøre hvad konsekvenserne kommer til at blive.

Formålet med teknologien er dermed at afgøre andet end sikkerhedsmæssig effektivitet. For

som Winner også siger, så vil man blive slemt skuffet, hvis man tror teknologier kun indføres

for øget effektivitet.
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