
AD\1212584DA.docx PE646.839v02-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2019-2024

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

2020/2017(INI)

14.9.2020

UDTALELSE
fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

til Kultur- og Uddannelsesudvalget

om kunstig intelligens inden for uddannelse, kultur og den audiovisuelle sektor
(2020/2017(INI))

Ordfører for udtalelse: Maria da Graça Carvalho



PE646.839v02-00 2/9 AD\1212584DA.docx

DA

PA_NonLeg



AD\1212584DA.docx 3/9 PE646.839v02-00

DA

FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Kultur- og Uddannelsesudvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

A. der henviser til, at ligestilling mellem kønnene er et grundlæggende princip i Den 
Europæiske Union, som er nedfældet i traktaterne, og som bør afspejles i alle EU's 
politikker, herunder inden for uddannelse, kultur og den audiovisuelle sektor, såvel som 
i udvikling af teknologier såsom kunstig intelligens (AI), eftersom disse er centrale 
kanaler for ændring af holdninger og udfordring af stereotyper og kønsskævheder i 
eksisterende sociale normer; der henviser til, at udvikling af digitalisering og 
teknologier som kunstig intelligens på grundlæggende vis ændrer vores virkelighed, og 
at måden at regulere dem på i dag vil påvirke vores fremtidige samfund betydeligt; der 
henviser til, at der er behov for at tilskynde til en menneskecentreret tilgang til 
udvikling og brug af AI, der er forankret i menneskerettigheder og etik;

B. der henviser til, at artikel 21 i EU's charter om grundlæggende rettigheder forbyder 
forskelsbehandling af en lang række grunde og bør være et ledende princip; der henviser 
til, at de mange former for forskelsbehandling ikke bør reproduceres i design, input, 
udvikling og anvendelse af AI-systemer baseret på kønsdiskriminerende algoritmer og 
heller ikke i de sociale sammenhænge, hvor sådanne algoritmer anvendes;

C. der henviser til, at tidligere erfaringer, navnlig på tekniske områder, har vist, at 
udvikling og innovation ofte hovedsagelig er baseret på mandlige data, og at kvinders 
behov ikke afspejles fuldt ud; der henviser til, at afhjælpning af disse skævheder kræver 
større opmærksomhed, tekniske løsninger og udvikling af tydelige krav om 
retfærdighed, ansvarlighed og gennemsigtighed;

D. der henviser til, at ufuldstændige og unøjagtige datasæt, mangel på kønsopdelte data og 
fejlagtige algoritmer kan forstyrre behandlingen i et AI-system og derved bringe 
opnåelsen af ligestilling i samfundet i fare; der henviser til, at data om ugunstigt stillede 
grupper og tværgående former for diskrimination har en tendens til at være 
ufuldstændige eller endda mangle helt;

E. der henviser til, at ulighed mellem kønnene, stereotyper og forskelsbehandling også kan 
skabes og kopieres gennem det sprog og de billeder, der formidles af medierne og AI-
styrede applikationer; der henviser til, at uddannelse, kulturelle programmer og 
audiovisuelt indhold har betydelig indflydelse, i og med at de er med til at danne folks 
tro og værdier og er et grundlæggende redskab til bekæmpelse af kønsstereotyper, 
mindskelse af den digitale kløft mellem kønnene og etablering af stærke rollemodeller; 
der henviser til, at der skal være etableret en etisk og forskriftsmæssig ramme, før der 
indføres automatiserede løsninger på disse centrale områder i samfundet;

F. der henviser til, at videnskab og innovation kan bringe livsforandrende fordele med sig, 
navnlig for de grupper, der er sakket længst agterud, såsom kvinder og piger, der bor i 
afsidesliggende områder; der henviser til, at videnskabelig uddannelse er vigtig for at 
opnå færdigheder, ordentlige arbejdsforhold og fremtidsparate jobs og for at gøre op 
med kønsstereotyper, der stereotypt betragter dem som maskuline områder; der henviser 
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til, at videnskab og videnskabelig tænkning er af central betydning for den demokratiske 
kultur, der igen er helt grundlæggende for at fremme ligestilling mellem kønnene;

G. der henviser til, at kvinder er betydeligt underrepræsenterede i AI-sektoren, det være sig 
som skabere, udviklere og forbrugere; der henviser til, at det fulde potentiale, som 
ligger i kvinders færdigheder, viden og kvalifikationer inden for det digitale område og 
kunstig intelligens og inden for information, kommunikation og teknologi, sammen med 
omskoling af dem, kan bidrage til at sætte skub i den europæiske økonomi; der henviser 
til, at kun 22 % af de ansatte i AI-sektoren på globalt plan er kvinder; der henviser til, at 
manglen på kvinder i udviklingen af kunstig intelligens ikke kun øger risikoen for 
fordomme, men også medvirker til, at EU går glip af mangfoldighed og ikke får gavn af 
deres talenter, visioner og ressourcer, og at manglen derfor er en hindring for 
innovationen; der henviser til, at kønsdiversitet styrker kvindelige holdninger i et team 
og forbedrer teamets resultater og samtidig fremmer innovationspotentialet i både 
offentlige og private sektorer;

H. der henviser til, at en ud af ti kvinder i EU allerede har været udsat for en eller anden 
form for cybervold efter at være fyldt 15 år, og at cyberchikane fortsat giver anledning 
til bekymring for udviklingen af kunstig intelligens, herunder inden for uddannelse; der 
henviser til, at cybervold ofte rettes mod kvinder i det offentlige liv, f.eks. aktivister, 
kvindelige politikere og andre offentlige personer; der henviser til, at kunstig intelligens 
og andre nye teknologier kan spille en vigtig rolle i forebyggelsen af cybervold mod 
kvinder og piger og i at oplyse folk;

I. der henviser til, at EU står over for en hidtil uset mangel på kvinder i karrierer og på 
uddannelser inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik 
(STEM), eftersom kvinderne tegner sig for 52 % af den europæiske befolkning, men 
kun udgør en ud af tre STEM-kandidater;

J. der henviser til, at på trods af den positive tendens med hensyn til kvindernes 
inddragelse i og interesse for STEM-uddannelser er andelene fortsat utilstrækkelige, 
navnlig i lyset af vigtigheden af STEM-relaterede karrierer i en stadig mere digitaliseret 
verden;

1. mener, at kunstig intelligens har et stort potentiale til at fremme ligestilling mellem 
kønnene, forudsat at allerede eksisterende bevidste og ubevidste fordomme fjernes; 
understreger behovet for yderligere lovgivningsmæssige tiltag for at sikre, at kunstig 
intelligens respekterer principperne og værdierne ligestilling mellem kønnene og 
ikkeforskelsbehandling som nedfældet i artikel 21 i chartret om grundlæggende 
rettigheder; understreger endvidere vigtigheden af ansvarlighed, en differentieret og 
gennemsigtig risikobaseret tilgang og af løbende overvågning af eksisterende og nye 
algoritmer og resultaterne heraf;

2. understreger, at det er nødvendigt, at medieorganisationer informeres om de vigtigste 
parametre i algoritmebaserede AI-systemer, der fastlægger rangorden og søgeresultater 
på tredjepartsplatforme, og at brugerne informeres om anvendelsen af kunstig 
intelligens i beslutningsprocessen og har beføjelse til at fastsætte deres parametre for 
beskyttelse af privatlivets fred via gennemsigtige og forståelige foranstaltninger;

3. minder om, at algoritmer og kunstig intelligens bør have en "indbygget etik" og ikke 
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indbyggede skævheder på en måde, der sikrer maksimum beskyttelse af de 
grundlæggende rettigheder;

4. efterlyser politikker, der målrettet søger at øge kvinders deltagelse inden for områder, 
der vedrører naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik (STEM), 
kunstig intelligens og forsknings- og innovationssektoren, og efterlyser en tilgang på 
flere niveauer for at imødegå kønsforskelle på alle uddannelsestrin, med særlig vægt på 
folkeskolen, såvel som ved ansættelse i den digitale sektor, i hvilken forbindelse man 
skal fremhæve betydningen af opkvalificering og omskoling;

5. anerkender, at kønsstereotyper, kulturel afskrækkelse samt manglende bevidsthed om 
og manglende fremme af kvindelige rollemodeller hæmmer og har en negativ 
indvirkning på pigers og kvinders muligheder inden for IKT, STEM og AI og fører til 
diskrimination og færre muligheder for kvinder på arbejdsmarkedet; understreger 
betydningen af at øge antallet af kvinder i disse sektorer, hvilket vil bidrage til kvinders 
deltagelse og øgede økonomiske indflydelse samt til at mindske de risici, der er 
forbundet med at skabe såkaldte "forudindtagede algoritmer";

6. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at købe uddannelsesmæssige, 
kulturelle og audiovisuelle tjenesteydelser fra udbydere, der anvender en ligelig 
kønsfordeling på deres arbejdsplads, til at fremme offentlige indkøbspolitikker og 
retningslinjer, der tilskynder virksomhederne til at ansætte flere kvinder i STEM-job, og 
til at lette fordelingen af midler til virksomheder i de uddannelsesmæssige, kulturelle og 
audiovisuelle sektorer, der tager hensyn til ligestillingskriterier;

7. understreger, at kønsbaseret diskrimination går på tværs af sektorer, at den er rodfæstet i 
bevidste eller ubevidste kønsbaserede fordomme og giver sig udtryk i 
uddannelsessektoren, i afbildningen af kvinder i medierne og i reklamer på skærmen og 
uden for skærmen, og understreger den offentlige og den private sektors ansvar for 
proaktivt at rekruttere, udvikle og fastholde kvindelige talenter samt fremme en 
inkluderende erhvervskultur;

8. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tage hensyn til etiske aspekter, 
herunder set fra et kønsperspektiv, ved udviklingen af politikker for og lovgivning om 
kunstig intelligens, og til om nødvendigt at tilpasse nuværende lovgivning, herunder 
EU-programmer og etiske retningslinjer til brug af kunstig intelligens;

9. tilskynder medlemsstaterne til at medtage en strategi om at fremme kvinders deltagelse i 
STEM-, IKT og AI-relaterede uddannelser og karrierer i de eksisterende relevante 
nationale strategier for at opnå ligestilling mellem kønnene, idet de fastsætter et mål for 
kvindelige forskeres deltagelse i STEM- og AI-projekter; opfordrer indtrængende 
Kommissionen til at afhjælpe kønskløften inden for STEM-, IKT- og AI-relaterede 
karrierer og uddannelse og til at indsætte dette som en prioritering i pakken om digitale 
færdigheder med henblik på at fremme kvinders tilstedeværelse på alle 
uddannelsesniveauer samt i forbindelse med opkvalificering og omskoling af 
arbejdsstyrken;

10. erkender, at producenter af AI-løsninger skal gøre en større indsats for at afprøve 
produkter grundigt for at foregribe potentielle fejl, der påvirker sårbare grupper; 
opfordrer til at styrke arbejdet med et værktøj til at undervise i algoritmer for at 
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genkende forstyrrende menneskelig adfærd, hvilket vil kunne identificere de elementer, 
der oftest bidrager til diskriminerende mekanismer i algoritmers automatiserede 
beslutningsprocesser;

11. understreger betydningen af at sikre, at der tages tilstrækkeligt hensyn til interesserne 
hos kvinder, der oplever flere former for diskrimination, og som tilhører 
marginaliserede og sårbare grupper, og at disse interesser bliver repræsenteret i alle 
fremtidige lovgivningsmæssige rammer; bemærker med bekymring, at marginaliserede 
grupper risikerer at komme til at lide under nye teknologiske, økonomiske og sociale 
kløfter som følge af udviklingen af kunstig intelligens;

12. opfordrer til indførelse af foranstaltninger og lovgivning til specifikt at bekæmpe 
cybervold; understreger, at Kommissionen og medlemsstaterne bør yde tilstrækkelig 
finansiering til udvikling af AI-løsninger, der forebygger og bekæmper cybervold og 
online sexchikane imod kvinder og piger og bidrager til at oplyse unge herom; opfordrer 
til udvikling og gennemførelse af effektive foranstaltninger til håndtering af gamle og 
nye former for online chikane for ofre på arbejdspladsen;

13. bemærker, at med henblik på at analysere virkningerne af algoritmebaserede systemer 
på borgerne bør adgangen til data udvides til relevante parter, navnlig uafhængige 
forskere, medier og civilsamfundsorganisationer, under fuld overholdelse af EU's 
lovgivning om databeskyttelse og beskyttelse af personoplysninger; påpeger, at 
brugerne altid skal informeres, når en algoritme er blevet brugt til at træffe en afgørelse 
vedrørende dem, navnlig når afgørelsen vedrører adgang til ydelser eller til et produkt;

14. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle foranstaltninger, der fuldt ud 
indarbejder kønsdimensionen, såsom oplysningskampagner, undervisning og 
læseplaner, der bør informere borgerne om, hvordan algoritmer fungerer, og hvordan de 
påvirker deres dagligdag; opfordrer dem endvidere dem til at fremelske en 
ligestillingsbaseret tankegang og arbejdsbetingelser, der fører til udvikling af mere 
inkluderende teknologiske produkter og arbejdsmiljøer; opfordrer indtrængende 
Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at digitale færdigheder og undervisning i 
kunstig intelligens indføres i skolernes læseplaner, og til at gøre dem tilgængelige for 
alle for på den måde at bidrage til at fjerne den digitale kløft mellem kønnene; 

15. understreger behovet for kurser til arbejdstagere og undervisere, der har med kunstig 
intelligens at gøre, for at styrke deres evne til at identificere og korrigere 
kønsdiskriminerende praksis på arbejdspladsen og på uddannelserne, og til 
arbejdstagere, der udvikler AI-systemer og -applikationer, for at de kan identificere og 
afhjælpe kønsbaseret forskelsbehandling i de AI-systemer og -applikationer, de 
udvikler; opfordrer til at etablere tydelig ansvarsfordeling i virksomheder og 
uddannelsesinstitutioner for at sikre, at der ikke forekommer kønsbaseret diskrimination 
på arbejdspladsen og i uddannelsesinstitutionerne; fremhæver, at man bør anvende 
kønsløse billeder af AI og robotter til uddannelses- og kulturformål, medmindre kønnet 
af en eller anden grund er en central faktor;

16. fremhæver vigtigheden af udvikling og udbredelse af AI-applikationer inden for 
uddannelsessektorerne og de kulturelle og audiovisuelle sektorer med hensyn til at 
indsamle kønsopdelte data og andre ligestillingsdata, og af at anvende moderne 
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maskinlæringsteknikker til at fjerne skævheder, og, såfremt det er nødvendigt, at 
korrigere kønsstereotyper og kønsbaserede skævheder, der kan have negative 
konsekvenser; 

17. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at indsamle kønsopdelte 
data for at opbygge datasæt på en måde, der fremmer ligestilling; opfordrer dem også til 
at måle virkningerne af de offentlige politikker, der er indført for at indarbejde 
kønsdimensionen, ved at analysere de indsamlede data; understreger betydningen af at 
bruge komplette, pålidelige, rettidige, neutrale, ikkediskriminerende og kønsfølsomme 
data ved udviklingen af kunstig intelligens;

18. opfordrer Kommissionen til at inddrage uddannelse i de lovgivningsmæssige rammer 
for applikationer for kunstig intelligens med høj risiko i betragtning af vigtigheden af at 
sikre, at uddannelse fortsat bidrager til almenvellet, også i betragtning af den store 
følsomhed, der er forbundet med data om elever, studerende og andre lærende; 
understreger, at i uddannelsessektoren bør denne anvendelse omfatte undervisere, 
studerende og samfundet som sådan og bør tage hensyn til deres behov og de forventede 
fordele for at sikre, at kunstig intelligens benyttes bevidst og etisk;

19. opfordrer Kommissionen til at tilskynde til brug af EU-programmer som Horisont 
Europa, det digitale Europa og Erasmus+ til at fremme tværfaglig forskning, 
pilotprojekter, forsøg og udvikling af værktøjer, herunder uddannelse, med henblik på at 
identificere kønsbaserede skævheder i kunstig intelligens såvel som 
bevidstgørelseskampagner for den brede offentlighed;

20. understreger behovet for at etablere mangesidige hold af udviklere og ingeniører, der 
arbejder sammen med hovedaktørerne i uddannelsessektoren og den kulturelle og 
audiovisuelle sektor, for at forebygge, at kønsskævheder eller sociale fordomme 
utilsigtet bliver indarbejdet i AI-algoritmer, -systemer og -applikationer; understreger 
behovet for at tage hensyn til de mange forskellige teorier, hvorigennem kunstig 
intelligens er blevet udviklet til dato og vil kunne fremmes yderligere i fremtiden;

21. påpeger, at det, at der udvises behørig omhu med hensyn til at fjerne fordomme og 
diskrimination mod særlige grupper, herunder kønsstereotyper, ikke bør standse den 
teknologiske udvikling.
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