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Oprør for fremtiden Lisbeth Bech Poulsen Hent PDF To unge venstrefløjspolitikere – et folketings- og et
regionsrådsmedlem – giver deres bud på, hvordan vi i en fremtid med kunstig intelligens og stigende

digitalisering får skabt de bedst mulige betingelser for alle. Det handler blandt andet om, hvordan der kan
indføres basisindkomst, finanssektoren kan reguleres, og der kan skaffes mere fri tid og grøn omstilling.  Vi
ser ind i en fremtid med eksponentiel teknologisk vækst, hvor stort set alle brancher og uddannelsesniveauer

bliver udviklet og udfordret af kunstig intelligens og robotter. Hvis politikerne handler klogt, vil disse
forandringer komme alle til gode. Det handler om at sikre, at mennesker ikke bliver slaver af teknologien, og
at vi ikke får en enorm underklasse – uden arbejde, uden indtægt og uden indflydelse – mens en lille elite
sidder på kontrollen over teknologi, velstand og magt. De to SF’ere opridser muligheder og trusler. Fra
klimaløsninger til moderne daglejere. Fra computerhandler på finansmarkedet til personlig medicin og

overflødig arbejdskraft. De viser også, at vi til mange af fremtidens løsninger ikke behøver at genopfinde den
dybe tallerken. Det handler om at nytænke nogle af fortidens succeser, fra andelstanke til folkeoplysning og

fagbevægelse.

 

To unge venstrefløjspolitikere – et folketings- og et
regionsrådsmedlem – giver deres bud på, hvordan vi i en fremtid
med kunstig intelligens og stigende digitalisering får skabt de bedst
mulige betingelser for alle. Det handler blandt andet om, hvordan der
kan indføres basisindkomst, finanssektoren kan reguleres, og der kan
skaffes mere fri tid og grøn omstilling.  Vi ser ind i en fremtid med
eksponentiel teknologisk vækst, hvor stort set alle brancher og
uddannelsesniveauer bliver udviklet og udfordret af kunstig

intelligens og robotter. Hvis politikerne handler klogt, vil disse
forandringer komme alle til gode. Det handler om at sikre, at

mennesker ikke bliver slaver af teknologien, og at vi ikke får en
enorm underklasse – uden arbejde, uden indtægt og uden indflydelse



– mens en lille elite sidder på kontrollen over teknologi, velstand og
magt. De to SF’ere opridser muligheder og trusler. Fra

klimaløsninger til moderne daglejere. Fra computerhandler på
finansmarkedet til personlig medicin og overflødig arbejdskraft. De
viser også, at vi til mange af fremtidens løsninger ikke behøver at
genopfinde den dybe tallerken. Det handler om at nytænke nogle af

fortidens succeser, fra andelstanke til folkeoplysning og
fagbevægelse.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Oprør for fremtiden&s=dkbooks

