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hver dag, politik bygger på den bedste viden, vi har. Det er heller ikke hver dag, at videnskabsfolk, som

udvikler denne viden, blander sig i den politiske debat – specielt ikke når det drejer sig om teknologi. Men i
bogen her, kigger fysikprofessor Steen Rasmussen og fremtidsforsker Lene Andersen på de store træk i den
teknologiske udvikling og vover det ene øje: hvad burde politik handle om? Hvilke politiske dagsordener

burde vi beskæftige os med, hvis vi skal skabe en ordentlig verden for os selv, vores børn og vores
børnebørn? De nye teknologier giver fantastiske muligheder både for mennesker og miljø samt for vores
frihed, velstand og trivsel, men de rummer også en række alvorlige udfordringer. Hvis vi skal have mest

muligt ud af fremtidens teknologier, skal demokrati og menneskerettigheder være en del af fundamentet. Men
hvordan sikrer vi dét?
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