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... Vi ville blive meget vrede, hvis fremmede mennesker gik ind i vores haver
og låste sig ind og snusede rundt i vores huse og lejligheder, med nøgler
som vi ikke vidste, at vi havde givet dem. Men det er præcis dét, som sker.
Det foregår bare ikke ved hjælp af fysiske personers indtrængning, men
digitalt og usynligt og konstant. Det går selvfølgelig ikke, men vi giver lov til
alt, hvad vi bliver bedt om at være enige i, fordi vi ikke orker at læse
betingelserne. Vi vil jo bare gerne bruge alle de fantastiske app’s og medier,
som hele tiden bliver stillet til vores rådighed og som gør livet lettere og
billigere og bedre for os. Og totalt overvåget. 

Dem, der siger, at vi skal have en sikker infrastruktur, burde være dem som
skal lave den. Men det gør de ikke. Selvom der er muligheder som ligger lige
for og ikke er særlig dyre at teste af. Det kræver ikke det store at begynde
og bygge privatlivet ind i internettet, vi skal bare bygge nogle regler ind i de
eksisterende antenner og datapunkter. Det er os, som skal lave reglerne,
som dataselskaberne skal klikke ”Enig” til. Ikke omvendt. 

Vi kan - så at sige - få brevhemmeligheden tilbage, så ingen må læse dine E-mails, med mindre det sker med en 
dommers godkendelse. Vi kan godt give en søgemaskine lov til at vide, at vi kan lide gummisko, og tillade et socialt 
medie at få at vide, at vores yndlings farve er rød. Men vi skal ikke acceptere, at en tredje spiller kan sælge ”røde 
gummisko” videre som en værdifuld information til en helt femte spiller, der gerne vil have os til at købe deres fodtøj. 
Eksemplet bliver virkelig rigtig grimt, når det er demokratiet sommanipuleres i en retning.

Vi kalder os demokratiske, men i de digitale rum er der “altid” en diktator eller admin-vælde. Der er nogle, der har den 
fulde kontrol og kan se alle mønstrene. Som kender dig bedre, end din bedste ven , eller du selv gør. Vi kan forbyde 
med lov at de kan se mønstrene, men de kan stadig teknisk få adgang til dem. Vi mangler digitale, demokratiske 
strukturer og forbindelser, som vi kan stole på vil forhindre muligheden. 

En digital grundlov, hvor tredelingen af magten skal bygges ned i åben kildekode. Først herefter har vi et digitalt, 
demokratisk rum. Den åbne kildekode betyder ganske enkelt, at man som borger kan se, hvad programmerne 
processere - ikke hvad der foregår. Som at kunne kigge ned under motorhjelmen på en bil og se hvordan motoren 
fungerer, uden at kunne se hvilken type olie og benzin den fodres med. Åben kode betyder ikke at alle kan se alt, men
at vi alle kan se hvordan maskinerne og systemerne arbejder. Vi kan umuligt forestille os, hvad internettet kommer til 
at betyde for klodens sociale forandring, når alt og alle er forbundet lige om lidt. Planeten er ved at blive selvkørende 
og kunstigt intelligent med en enorm hale af data efter sig.

Det sidste nye er at vi langsomt er gået fra at blive profleret ud fra vores dataspor, til nu at vi bliver forudsagt. Men 
andre ord, nettet er blevet ”realtime response loops” mere end et aftryk. Det vil med stor sandsynlighed få sociale 
konsekvenser. Vi ved endnu ikke hvilke. Vi kan ikke bare slukke for nettet, som vi ikke kan slukke for strømmen. Vi 
kan fysisk koble os af internettet og lade vores maskiner blive hjemme og fygte ud i skoven. Men vi kan ikke psykisk 
slukke for den intelligente by, der oplyser stammerne i skoven om natten. Vil vi leve i verdenen, må vi tænde vores 
smartphone igen og komme online, forbinde os. Ellers eksisterer vi ikke i verdenen. 

Vi kan ikke stå af verdenen. Men vi kan bygge nogle regler ind i internettet, så vi aldrig kan blive slaver af dem, som 
ved det hele om os. Hvis ikke lige nu, så vil det ikke engang blive muligt i fremtiden at samle sig og gøre oprør, uden 
at det bliver opdaget og data - dukkeførerne aktiveres. Først og fremmest må tvangsdigitalisering stoppes, og al 
statsligt IT skal kunne tilvælges analogt. Lad os være den første stat i verdenen der tager digital frihed og
bæredygtighed alvorligt. Det er dét digitale HÅB!
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