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Rozdział drugi
Etyka w świecie cyfrowym: zakres rozważań

Rozważania etyczne, dotyczące komputeryzacji i informatyzacji, przyjęło się nazywać “etyką komputerową”. Nazwa ta bierze się z tłumaczenia – niezbyt szczęśliwego – angielskiego określenia computer ethics 	W literaturze niemieckojęzycznej funkcjonuje kalka z języka angielskiego, Computer Ethik., ukutego przez Waltera Manera. Podobnie zwrot information ethics oddają jako “etyka informacyjna”. Wyrażenie “etyka komputerowa” ma już pewną, acz niezbyt długą tradycję w języku polskim – używa go m.in. Andrzej Kocikowski (Kocikowski 1995), można je spotkać także w publikacjach o charakterze słownikowym (Pfaffenberger 1999). Zdając sobie sprawę z dziwacznego i mogącego mylić brzmienia w języku polskim omawianych wyrażeń, będę je jednak stosował, gdyż z jednej strony są już jakoś w języku polskim utrwalone, z drugiej zaś nie znajduję takich zwrotów zastępczych, które zarazem oddawałyby charakter wyrażeń oryginalnych i były wystarczająco krótkie. Niemniej jednak tam, gdzie to możliwe, będę mówił o “etycznych aspektach komputeryzacji (informatyzacji)” czy “etycznym namyśle nad konsekwencjami komputeryzacji (informatyzacji)” w tym celu, by nie nadużywać tych źle brzmiących zwrotów. Będę używał zwrotów opisowych także w znaczeniu technicznym, na określenie pewnej konkretnej dziedziny badań etycznych.

Początki etyki komputerowej

Problematyka związana z rozważaniem społecznych i moralnych skutków komputeryzacji liczy sobie prawie tyle samo lat, co same komputery, choć wiele lat upłynęło, nim zaczęto grupować ją pod szyldem oddzielnej dyscypliny. Te pierwsze próby normatywnego – w tym przypadku etycznego – opanowania cyberprzestrzeni stanowią fragment wspomnianego przeze mnie we Wstępie procesu zasiedlania “ziemi niczyjej”. Za pierwszego autora, który publikował teksty odnoszące się do etycznych aspektów komputeryzacji, i za “ojca założyciela” etyki komputerowej Terrell Ward Bynum uznał Norberta Wienera. Wedle słów Bynuma, był on “pierwszym uczonym, który poważnie zajął się wpływem techniki informacyjnej na wartości ludzkie” 	Bynum 1998, s. 272. Porównaj rozdział 1.. Także w bibliografiach etyki komputerowej artykuł Wienera, który ukazał się w 1960 roku w czasopiśmie “Science”, jest jedną z najwcześniejszych pozycji 	Chodzi o artykuł: Wiener 1960; patrz Kocikowski 1995, s. 211. W bibliografii z 1985 roku (Bynum 1985) widnieje jedna pozycja wcześniejsza (z roku 1890), dotycząca prawa do prywatności, jednak w artykule tym nie ma jeszcze mowy o komputerach (por. Johnson 1985a, s. 64; Snapper 1989, s. 80). Tak więc Wiener należy do absolutnych pionierów etyki komputerowej.. W artykule tym Wiener wysunął argument analogiczny do argumentu Moora o “niewidocznych operacjach” (p.n.) oraz przestrzegał przed możliwościami zniewolenia przez maszyny.
Lata sześćdziesiąte ubiegłego wieku to początek działalności Donna B. Parkera, autora wielu prac i projektów związanych z rozważaniem etycznych aspektów komputeryzacji. W tym czasie Parker zauważył, iż “wydawało się, że kiedy ludzie wchodzili do ośrodka komputerowego, zostawiali swą etykę za drzwiami” 	Jest to wypowiedź z programu telewizyjnego; cytowane za: Bynum 1998, s. 276.. Parker był autorem podejścia, które sam określił mianem “mikroetyki” 	Gotterbarn 1995, s. 19.. Polegało ono na określeniu etyczności lub nieetyczności działań poprzez dyskusję i głosowanie biorących udział w badaniach osób, będących przedstawicielami różnych dziedzin. Drukiem zostały ogłoszone wyniki z 1977 roku, a następnie całą procedurę powtórzono 10 lat później. Parker uważał, że tworzenie kodeksów bez wcześniejszego uzyskania zgody w sprawach dopuszczalności lub naganności określonego działania jest zajęciem “jałowym i bezproduktywnym”. Swoje podejście określa mianem “empirycznego i pragmatycznego” 	Parker i inni 1990, s. 7. Jest to sprawozdanie z powtórzenia badań. Wcześniejsza książka to: Donn B. Parker, Ethical Conflicts in Computer Science and Technology, AFIPS Press, 1981.. Doczekało się ono licznych krytyk ze względu na pomieszanie kwestii empirycznych z normatywnymi 	Por. np. Gotterbarn i Rogerson 1997, punkt 2.2; Maner 1996, “Introduction”.. Pod koniec lat 60. XX wieku Parker przewodził pracom nad stworzeniem pierwszego kodeksu Association for Computing Machinery (ACM), przyjętego przez tę organizację w 1972 roku (rozdział 3).
W połowie lat 70. XX wieku Walter Maner zaproponował termin “etyka komputerowa” na oznaczenie dziedziny zajmującej się “etycznymi problemami, które zostały wzmocnione, przekształcone lub wytworzone przez technikę komputerową” 	Bynum 1998, s. 277.. Był on także autorem i wydawcą pierwszej pracy, w której tytule pojawiło się określenie “etyka komputerowa” 	Kocikowski 1995, s. 209.; praca ta, Starter Kit in Computer Ethics, ukazała się w 1980 roku. Zawarte w niej zostały głównie materiały dydaktyczne, mające pomóc w przygotowaniu kursów uniwersyteckich, zaznajamiających studentów z problemami powstającymi wraz z rozwojem komputeryzacji. Maner zwrócił uwagę na zagadnienia takie, jak: prywatność i poufność, przestępstwa z wykorzystaniem komputera, problemy decyzyjne, zależność od techniki i kodeksy etyczno-zawodowe. Jego działalność była bardzo ważna dla rozpowszechnienia się w Stanach Zjednoczonych zajęć uniwersyteckich, poświęconych tym właśnie zagadnieniom 	Bynum 1998, s. 277..
W 1985 roku wystąpiły przynajmniej trzy wydarzenia ważne dla etyki komputerowej. Były to: ukazanie się książki Deborah G. Johnson zatytułowanej Computer Ethics (Johnson 1985a), która stała się wzorcową pracą z tej dziedziny na wiele lat, wydanie specjalnego numeru czasopisma “Metaphilosophy”, zredagowanego przez T.W. Bynuma, poświęconego etyce komputerowej, oraz ukazanie się w tym wydawnictwie artykułu Jamesa H. Moora, zatytułowanego What Is Computer Ethics? (Moor 1985), w którym autor podał pierwszą ogólnie przyjętą definicję etyki komputerowej 	Bynum 1998, s. 277–278.. Biorąc pod uwagę wszystkie te zdarzenia oraz posiłkując się danymi statystycznymi dotyczącymi ilości publikacji, Andrzej Kocikowski uznaje rok 1985 za przełomowy dla etyki komputerowej 	Kocikowski 1995, s. 211.. Niewątpliwie można przyjąć, że od tego roku mamy do czynienia z dyscypliną, która wyszła już z okresu niemowlęctwa – dyscypliną o istniejącym korpusie literatury, coraz bardziej określonych stanowiskach i okrzepłą pod względem instytucjonalnym.
Dalszy rozwój etyki komputerowej jest dość szybki. W bibliografii z roku 1985 znajduje się około 70 pozycji, w bibliografii z 1993 już około 300, a w 1999 roku ich liczbę szacowano na około 600 pozycji 	Bynum 1985; Kocikowski 1995, s. 211; Kocikowski 1999, s. 121.. Obecnie trudno nadążyć za publikacjami, których jest coraz więcej i dotyczą coraz szerszego kręgu tematycznego. Odbywają się także liczne konferencje i seminaria, na których omawiane są zagadnienia z zakresu tej dyscypliny. Wiele materiałów znaleźć można w internecie.
Zmienia się również charakter rozważań nad konsekwencjami komputeryzacji: na początku podjęto głównie problemy związane z szeroko rozumianym wpływem techniki na społeczeństwo i ewentualnymi zmianami, jakie technika ta miałaby wywierać. Nie była to więc tematyka ściśle etyczna czy filozoficzna, lecz coś, co znajdowało się na przecięciu socjologii, psychologii, politologii czy futurologii, aczkolwiek z udziałem dygresji filozoficznej. Z kolei podjęte zostały zagadnienia etyki zawodowej, kierowane głównie do profesjonalistów. Następnie pojawiły się ujęcia szersze, traktujące o zagadnieniach etycznych, wyrastających z masowego zastosowania komputerów i rozwoju sieci komputerowych, by na koniec doszło do projektów tworzenia i uprawiania dyscypliny etycznej szerszej niż tak rozumiana etyka komputerowa – etyki informacyjnej. Wytworzyły się więc trzy główne nurty: nurt najwęższy, postulujący rozwijanie etyki zawodowej w odniesieniu do zawodów związanych z zastosowaniami komputerów, technik informacyjnych i informatyki w ogólności; nurt szerszy, mający na celu ugruntowanie etyki komputerowej jako dyscypliny o charakterze etycznym; oraz nurt najszerszy (który jednocześnie wystąpił najpóźniej), postulujący tworzenie szerokiej bazy dla badań interdyscyplinarnych.

Zakres rozważań etyki komputerowej

W miarę rozwoju etyki komputerowej ewoluowały także poglądy na temat jej zakresu i charakteru. Dlatego zaproponowano kilka definicji zakresu tej dziedziny. Pierwszą – jak można uznać – definicję etyki komputerowej (wspomnianą już wcześniej) stworzył twórca samego terminu, Walter Maner. Pojmował on tę dyscyplinę jako zajmującą się “etycznymi problemami, które zostały wzmocnione, przekształcone lub wytworzone przez technikę komputerową”. Jest to dość wstępne i enigmatyczne określenie, wymagające kilku uściśleń, przede wszystkim dookreślenia, na czym miałby polegać charakter problemów wzmocnionych czy wytworzonych przez technikę komputerową. Nawet jednak bez dookreślenia tej definicji widać, że odnosi się ona do etyki komputerowej jako fragmentu standardowych rozważań etycznych, a nie jako specjalnej, odrębnej dyscypliny etycznej. To ostrożne stanowisko Maner później porzucił na rzecz koncepcji szerszej.
Klasyczne sformułowanie definicji etyki komputerowej pochodzi od Jamesa H. Moora i zostało zaprezentowane w jego artykule z 1985 roku, zatytułowanym What is Computer Ethics? (Czym jest etyka komputerowa?). Definicja Moora brzmi następująco:

etyka komputerowa jest to analiza istoty (nature) techniki komputerowej i jej oddziaływania społecznego oraz odpowiednie do tego formułowanie i uzasadnianie sposobów postępowania (policies) w celu etycznego wykorzystania takiej techniki.

Następnie wyjaśnia on kontekst zastosowania swojej definicji:

Typowy problem w ramach etyki komputerowej powstaje dlatego, że mamy do czynienia z brakiem przyjętych sposobów postępowania (policy vacuum) w odniesieniu do wykorzystania techniki komputerowej. Komputery otwierają przed nami nowe możliwości, a te z kolei stawiają nas wobec nowych możliwości wyboru działań. Często albo nie ma żadnych przyjętych sposobów postępowania w tych sytuacjach, albo istniejące sposoby wydają się nieadekwatne. Głównym zadaniem etyki komputerowej jest określanie, co powinniśmy czynić w takich przypadkach, tj. formułowanie odpowiednich sposobów postępowania (policies) kierujących naszymi działaniami. 	Moor 1985, s. 266 (51). Tutaj i w innych miejscach powstaje problem z tłumaczeniem terminu policy. Zasadniczo oddaję go jako “sposób postępowania”, czasem jednak – w zgodzie z intencjami języka oryginału – jako “przyjęty sposób postępowania”. Ze względu na subtelności podaję tłumaczenie własne (w nawiasach odwołanie do tłumaczenia polskiego). 

Definicja ta ma kilka zalet. Jest ona – jak stwierdził Bynum – szersza i ma większy zasięg niż określenia Manera czy Deborah G. Johnson (p.n.), jest niezależna od jakichś specyficznych teorii filozoficznych i zgadza się z całym spektrum podejść metodologicznych w etyce 	Bynum 1998, s. 279.. Definicja ta nie jest jednak wolna od usterek. W tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę na dwie sprawy. Po pierwsze, niektóre użyte tu sformułowania, takie jak “analiza istoty techniki komputerowej”, jej “społeczne oddziaływanie” czy “wpływ na społeczeństwo” są nieprecyzyjne. Po drugie, wydaje się, że autor połączył (i pomieszał) ze sobą elementy definicji z elementami uzasadnienia.
Zacznijmy od sformułowania mówiącego o “analizie istoty techniki komputerowej”. Przede wszystkim trzeba zauważyć, że samo pojawienie się takiego zwrotu w definicji pewnej dyscypliny o charakterze etycznym musi powodować pytania o rolę tego sformułowania, gdyż nie jest jasne, dlaczego dyscyplina etyczna miałaby zajmować się analizowaniem istoty jakiegoś rodzaju techniki. Jeżeli analiza taka jest w ogóle potrzebna dyscyplinie etycznej (Moor jest przekonany, że komputery to szczególny rodzaj techniki), to nie jako element jej rozważań, lecz jako jej uzasadnienie. Dlatego umieszczenie tego sformułowania w definicji może prowadzić do nieporozumień.
Teraz przejdźmy do “społecznego oddziaływania” techniki komputerowej. W pewnym banalnym sensie każda technika czy technologia (poza przedsięwzięciami, które przechodzą niezauważone i zostają zapomniane) ma wpływ na społeczeństwo, ale nie każde “oddziaływanie społeczne” techniki musi prowadzić do kontrowersji moralnych. Wychodząc z omawianej przeze mnie i krytykowanej w poprzednim rozdziale tezy o aksjologicznej neutralności techniki można postawić takiemu sformułowaniu pewien szeroko rozpowszechniony zarzut: jeżeli np. wykorzystanie samochodów nie prowadzi do powstania “etyki samochodowej”, to tak samo powinno być w odniesieniu do “etyki komputerowej”. Z drugiej strony nie ma podstaw, by komputery i sieci komputerowe można było uznać za technikę niosącą jakieś immanentne zło, jak dzieje się w przypadku wyspecjalizowanej broni masowego rażenia. Faktycznie Moor jest przekonany, że oddziaływanie techniki komputerowej na społeczeństwo jest dużo silniejsze niż oddziaływanie innych rodzajów techniki, to jednak znowu należy do uzasadnienia etyki komputerowej, a nie do jej definicji. W związku z tym definicja powinna zostać przeformułowana w taki sposób, by elementy etyczne znalazły się na naczelnym miejscu, nie przesłonięte przez kwestie związane z uzasadnieniem. Proponowana definicja mogłaby brzmieć: Etyka komputerowa zajmuje się formułowaniem i uzasadnianiem sposobów postępowania w celu słusznego wykorzystania techniki komputerowej, natomiast problemy analizy tej techniki i jej oddziaływania zostałyby pozostawione uzasadnieniu; przyjmuję to sformułowanie jako podstawowe określenie etyki komputerowej.
Definicja Moora stanowiła ważny krok na drodze do rozumienia etyki komputerowej; wedle niektórych stała się ona na długi czas klasycznym określeniem etyki komputerowej 	Bynum 1998, s. 276; Kocikowski 1995, s. 209; w dziesięć lat po ukazaniu się artykuł Moora wciąż był głównym tekstem na temat definicji etyki komputerowej w antologii Johnson i Nissenbaum 1995., niezależnie od krytycznych uwag wysuwanych pod jej adresem. Nie jest ona doskonała, jednak w ramach etyki komputerowej długo nie podjęto szerszej dyskusji, mającej na celu sformułowanie lepszej propozycji. Niewątpliwie osoby zajmujące się etycznymi konsekwencjami informatyzacji niechętnie zapuszczają się na głębsze obszary teorii, gdyż przeważają silne związki z praktyką moralną. Z drugiej zaś strony definicja ta, wraz z rozważaniami Moora na temat techniki komputerowej i jej wyjątkowości, w pewnym sensie spełniła oczekiwania osób zajmujących się etyką komputerową i dostarczyła względnie dobrego sposobu określenia zakresu dyscypliny.
Definicja Moora stała się punktem wyjścia sformułowania w 1989 roku przez Terrella Warda Bynuma nowej definicji, która brzmi następująco:

Etyka komputerowa rozpoznaje i analizuje wpływ techniki informacyjnej na wartości społeczne i ludzkie, takie jak zdrowie, własność, praca, możliwość działania (opportunity), wolność, demokracja, wiedza, prywatność, bezpieczeństwo, samorealizacja itp. 	Bynum 1998, s. 280–281..

Jest to bardzo szeroka definicja, obejmująca swym zakresem – jak przyznaje sam Bynum – wiele rozmaitych dyscyplin. Definicję tę na gruncie polskim przyjął w swym artykule A. Kocikowski, który jednak wymienia inny zestaw wartości: “wolność, odpowiedzialność, prywatność, własność prywatną, sprawiedliwość dystrybutywną, samorealizację, wolność estetyczną, a także kwestie dotyczące życia i śmierci, bólu i cierpienia, zdrowie 	Kocikowski 1995, s. 209; por. Kocikowski 1999, s. 121–122..
Zastosowanie tak szerokiej definicji może budzić zastrzeżenia. Po pierwsze, czy mamy jeszcze do czynienia z etyką, skoro na liście dyscyplin zaangażowanych we współtworzenie tak rozumianej dyscypliny znalazły się m.in. socjologia, wartościowanie techniki, prawo komputerowe i inne? Niektórzy autorzy, jak Donald Gotterbarn, przypuścili frontalny atak na takie rozumienie etyki komputerowej (p.n.). Po drugie – co jest zarzutem analogicznym do zarzutu wysuniętego przeze mnie względem definicji Moora – mamy tu do czynienia z niejasnością pewnych określeń: co to znaczy “wpływ techniki informacyjnej (czy komputerowej) na wartości społeczne i ludzkie” czy “na świat ludzkich wartości”, jak w definicji podanej przez Kocikowskiego? Znowu okazuje się, że przy pewnym rozumieniu tej definicji jest to teza banalna, przy innym zaś wymaga starannego uzasadnienia. Ponadto trzeba przyznać, że definicja ta zdecydowanie traci związek z podstawowym zadaniem etyki jako dyscypliny normatywnej (czego nie można powiedzieć o sformułowaniu Moora), umieszczając etykę komputerową bardziej w rejonach aksjologii lub filozofii techniki niż tradycyjnie rozumianej etyki, nie wspominając już o wątkach socjologicznych czy psychologicznych. Wydaje się więc, że przynajmniej pod tym względem definicja Moora jest dużo lepsza.
W ostatnich latach zaczęły się podnosić głosy twierdzące, że obecnie namysł nad etycznymi konsekwencjami komputeryzacji powinien przybrać jeszcze szerszy zakres. Jak twierdzi Simon Rogerson:

Połowa lat dziewięćdziesiątych XX w. zwiastuje początek drugiej generacji etyki komputerowej. Nadszedł czas, by stworzyć i wypracować pojęciowe fundamenty równolegle rozwijając ramy dla działań praktycznych, zmniejszając w ten sposób prawdopodobieństwo nieprzewidzialnych skutków zastosowania techniki informacyjnej 	Cyt. za: Bynum 1998, s. 278. A. Kocikowski proponuje używać terminu: etyka informatyczna, por. Kocikowski 1999, s. 121..

Zwolennicy takiego potraktowania sprawy twierdzą, że obecnie mamy do czynienia z zastępowaniem etyki komputerowej przez nową dyscyplinę. Jak stwierdził T.W. Bynum:

Etyka Komputerowa gwałtownie ewoluuje w kierunku szerszego i jeszcze ważniejszego pola: Globalnej Etyki Informacyjnej 	Bynum 1998, s. 285..

Argumentacja za takim stanowiskiem jest dość prosta: mamy obecnie do czynienia z globalizacją problemów związanych z zastosowaniem komputerów, zwłaszcza dzięki masowemu wykorzystaniu sieci komputerowej. Globalizacja taka sprawia, że pewne kwestie muszą być ustalane nie na poziomie jednego kraju, ale na poziomie całej planety; ma to dotyczyć tak samo dyskusji nad przepisami prawnymi, jak określenia wartościowań moralnych. “Globalna etyka informacyjna” – efekt przemian społecznych i tworzenia się społeczeństwa informacyjnego – miałaby pojawić się jako wynik światowego namysłu nad sposobami wykorzystania technik informacyjnych 	Bynum 1998, s. 286; por. 6.2.3..
To ostatnie rozumienie miejsca etycznego namysłu nad konsekwencjami komputeryzacji jako fragmentu większej dyscypliny cierpi na brak ścisłości. Autorzy opowiadający się za takim rozumieniem dopiero przewidują jego rozwój na skutek dalszych przemian społeczno-technicznych i uznają jego postulatywny charakter, niemniej jednak przynajmniej na razie trudno jest mówić o jakimś szerszym jego ugruntowaniu. Dalszymi kwestiami związanymi z powyższym ujęciem zajmę się w trakcie omawiania zarzutów stawianych takiemu określaniu zakresu dyscypliny.
Istnieje jeszcze jeden sposób określania zakresu etyki komputerowej: można to zrobić po prostu przez wyliczenie poruszanych przez nią kwestii 	Sposób ten zaczerpnąłem z pracy: Hoven 1995, por. s. 70–72.. Takie postępowanie nie pozwala na jednoznaczne określenie, czym jest etyka komputerowa, umożliwia jednak praktyczne rozpoznanie zespołu zagadnień, których problematyczność wiąże się zarówno z komputerami, jak i dylematami moralnymi. Jest to podejście praktyczne, w zasadzie niezdolne do wytworzenia jakiegoś szerszego teoretycznego rozumienia zagadnienia, może jednak odgrywać pewną perswazyjną rolę elementu uzasadnienia potrzeby wydzielania etyki komputerowej jako odrębnej dyscypliny.
W różnych książkach poświęconych etyce komputerowej proponuje się różny zestaw takich podstawowych zagadnień. Przytoczę kilka przykładów: w klasycznej pracy Johnson 1985a znajdujemy rozdziały poświęcone następującym zagadnieniom: odpowiedzialność za niepoprawne działanie programów komputerowych, prywatność, władza i własność programów komputerowych; w pracy Forester i Morrison 1994 kolejne rozdziały poświęcone są kwestiom takim, jak: przestępstwo komputerowe, kradzież oprogramowania, hakerstwo i wirusy, niesprawność systemów komputerowych, naruszenie prywatności, sztuczna inteligencja i systemy doradcze (ekspertowe), komputeryzacja miejsca pracy; w antologii Johnson i Nissenbaum 1995, oprócz rozdziału poświęconego określeniu etyki komputerowej, są podjęte następujące zagadnienia: przestępstwa, nadużycia i etyka hakerska, własność programów komputerowych, prywatność i bazy danych, ryzyko związane z użyciem komputerów, odpowiedzialność i kodeksy zawodowe oraz sieci komputerowe; w książce Weckert i Adeney 1997 kolejne rozdziały dotyczą następujących zagadnień: określenie etyki, etyka zawodowa, wolność a informacja i obraz, cenzura internetu, własność intelektualna, prywatność, odpowiedzialność, ograniczenia zastosowań komputera, jakość życia i pracy, rzeczywistość wirtualna. Wreszcie w cytowanej powyżej pracy (Bynum 1998) autor proponuje następujący zestaw tematów: komputery w miejscu pracy, bezpieczeństwo systemów komputerowych, własność oprogramowania i odpowiedzialność zawodowa. Jak widać, są tutaj kwestie powtarzające się często (prywatność, własność oprogramowania, odpowiedzialność zawodowa czy sprawność systemów komputerowych i odpowiedzialność za ich złe funkcjonowanie), tzn. takie, które zostały wprowadzone dopiero wraz z rozwojem określonych rodzajów zastosowań maszyn (sieci komputerowe, rzeczywistość wirtualna), oraz kwestie pojawiające się sporadycznie (np. cenzura internetu). W ten sposób można określić obszar etyki komputerowej czy informacyjnej tylko w przybliżeniu, z pominięciem merytorycznej dyskusji dotyczącej jego zakresu i zadań, gdyż doborem określonych tematów w różnych sytuacjach mogą kierować rozmaite przesłanki. Tak na przykład Deborah G. Johnson nie włącza w zakres swojej pracy zagadnień związanych z przestępstwami komputerowymi, uznając, że w tym obszarze nie powstają żadne nowe czy istotne kontrowersje moralne 	Johnson 1985a, s. 2., podczas gdy inni widzą tutaj też miejsce dla namysłu etycznego. Trzeba więc jeszcze raz podkreślić, że określenie etyki komputerowej przez wyliczenie poruszanych w jej ramach zagadnień może służyć wyłącznie do ograniczonego, wąskiego celu i nie może być uznane za zadowalający sposób zdefiniowania samodzielnej dyscypliny.

Uzasadnienie podejmowania etycznego namysłu nad komputeryzacją

Problem uzasadnienia
Chwiejność i wielość definicji etyki komputerowej, brak ustalonego zakresu dyscypliny oraz krytyka, z jaką się ona spotkała, jak również fakt, że ten obszar badawczy jest eksploatowany systematycznie zaledwie od niewiele ponad ćwierćwiecza, sprawia, że powstaje problem uzasadnienia takiego a nie innego podejścia do zagadnienia i określenia jego zakresu. Wątpliwości w tej kwestii wyrażali także ci, którzy nie tylko zajmowali się etyką komputerową, ale ją wręcz tworzyli. Jeszcze w roku 1990 Donn B. Parker (jakkolwiek znany ze swego sceptycyzmu w tej sprawie) stwierdza:

Niestety, pomimo starannej analizy dokonanej przez wszystkich uczestników seminarium, jedno śmiałe i trudne pytanie wciąż pozostaje bez odpowiedzi: Czy zmiana wyrafinowania techniki powoduje powstawanie nowych problemów etycznych, czy też pytania etyczne są stałe? 	Parker i inni 1990, s. 6. W sprawie krytyki tego podejścia – patrz Gotterbarn 1995, 
s. 19–20..

Uzasadnienie musi ustalić kilka różnych rzeczy. Po pierwsze, musimy wiedzieć, co jest przedmiotem uzasadnienia. Po drugie, musimy rozstrzygnąć, jaki ma być zakres uzasadnienia. Po trzecie wreszcie, musimy wiedzieć, jaki charakter powinno mieć uzasadnienie. W odniesieniu do etyki komputerowej warunki te określają kolejno: czym jest etyka komputerowa (konkretnie, do jakiego działu namysłu etycznego należy), co właściwie należy uzasadnić w dyscyplinie tego typu (w zależności od rozstrzygnięcia, czym jest etyka komputerowa) oraz jaką formę czy charakter ma mieć uzasadnienie (jakiego rodzaju argumenty można uznać za właściwe).
Wcześniej wspomniałem już najczęściej występujące stanowiska odnośnie do rozumienia charakteru etyki komputerowej (choć do sprawy tej wypadnie jeszcze wielokrotnie powrócić): może być ona pojmowana wąsko – jako etyka zawodowa, szerzej – jako dyscyplina etyczna zajmująca się wydzielonym obszarem, tak jak inne gałęzie etyki stosowanej, lub najszerzej – jako pole badań interdyscyplinarnych. Oczywiście uzasadnienie potrzeby rozwijania etyki komputerowej w każdym z tych przypadków będzie inne. W przypadku pierwszym może chodzić o pokazanie szczególnego charakteru informatyki jako profesji i wagi odpowiedzialności zawodowej pracowników związanych z komputerami (lub szerzej: pracowników informacji), w przypadku drugim o pokazanie, że istnieją problemy moralne tworzące pewien zwarty blok o określonym charakterze, wymagające rozwiązania, wreszcie w przypadku trzecim mogłoby chodzić o uzasadnienie wagi namysłu w tej dziedzinie jako należącego do szerszej praktyki społecznej, chociaż przy tak szeroko rozumianej koncepcji ulega zatarciu etyczny charakter całej dyscypliny. Sposób przeprowadzenia uzasadnienia będzie zależeć oczywiście od tych wcześniejszych rozstrzygnięć: uzasadnienie etyki komputerowej jako etyki zawodowej musi odwoływać się do eksplikacji wartości tkwiących w pracy informatyka i przedstawicieli zawodów pokrewnych; uzasadnienie takie będzie musiało przybrać charakter podobny do uzasadnienia potrzeby tworzenia innych etyk zawodowych (np. etyki lekarskiej); tym sposobem uzasadnienia zajmę się w następnym rozdziale. Uzasadnienie w drugim przypadku to uzasadnienie analogiczne do uzasadnień innych etyk szczegółowych; stanie się ono tematem najbliższych rozważań. Natomiast prowadzenie namysłu w ramach najszerszego pojmowania tej dyscypliny przestaje być zadaniem stricte etycznym i wykracza poza zakres etyki normatywnej, pozwala natomiast pokazać miejsce tych rozważań wobec innych dyscyplin. Zastosowana w uzasadnieniu argumentacja może odwoływać się do różnych kwestii: można uzasadniać, pokazując konkretne problemy moralne, jakie powstają w określonym obszarze, można też – a w przypadku etyki komputerowej jest to powszechna strategia – starać się pokazać, iż problemy takie mogą (i prawdopodobnie będą) powstawać.
Poniżej przedstawię najważniejsze argumenty odnoszące się do zagadnienia przedmiotu etyki komputerowej, natomiast dalsze rozważania znajdą się pod koniec tego rozdziału oraz w rozdziale 4. Sformułowanie przedstawionych tu argumentów czerpię z omawianego już artykułu Jamesa Moora, a to z dwóch względów: po pierwsze, argumenty te często są przytaczane i znajdują wielu zwolenników oraz po drugie, są w tym artykule opracowane starannie i wyczerpująco. Są to dwa argumenty: problem tzw. rewolucji komputerowej i związana z tym kwestia “logicznej plastyczności komputera” oraz problem “niewidocznych operacji”.

Rewolucja komputerowa
W pierwszym z dwóch argumentów Moor odwołuje się do pojęcia “rewolucji komputerowej”. Uważa on, że komputer jest “maszyną rewolucyjną”, przez co należy rozumieć, że technika komputerowa spowodowała rewolucyjne zmiany w społeczeństwie. Moor odrzuca wiele charakterystyk komputera, które – jego zdaniem – nie są decydujące w sprawie przypisania mu takiego charakteru (rozpowszechnienie się komputerów, zarówno jako urządzeń samodzielnych, jak i jako elementów innych urządzeń, nowość tej techniki, gwałtowne zmniejszenie się wymiarów komputerów przy zwiększaniu mocy obliczeniowej w ciągu ostatnich dziesięcioleci – a trzeba pamiętać, że wszystkie te cechy były przywoływane jako symptomy rewolucji komputerowej) i wybiera jedną cechę, która ma decydować o rewolucyjnym charakterze komputera. Cechę tę określa autor mianem “logicznej plastyczności” (logical malleability):

Istota Rewolucji Komputerowej tkwi w naturze samego komputera. Rewolucyjna w komputerze jest logiczna plastyczność. Komputery są logicznie plastyczne ze względu na to, że mogą być kształtowane i formowane do każdej działalności, która może zostać określona za pomocą danych wejściowych (input), wyników (output) i łączących je operacji logicznych. [...] Tak jak moc maszyny parowej była surowcem Rewolucji Przemysłowej, tak logika komputera jest surowcem Rewolucji Komputerowej 	Moor 1985, s. 269 (54) – wyróżnienie autora..

To właśnie ta plastyczność komputera najbardziej ze wszystkich ludzkich narzędzi zbliża go do ideału narzędzia uniwersalnego. Zrozumienie logicznej plastyczności komputera stanowi – zdaniem Moora – podstawę do zrozumienia nowej rewolucji, spowodowanej przez technikę komputerową.
Moor porównuje rewolucję komputerową z rewolucją przemysłową i dochodzi do wniosku, że obecnie rewolucja komputerowa wyszła już z pierwszego stadium, które trwało około czterdziestu lat i doprowadziło do stworzenia i udoskonalenia techniki komputerowej. Obecnie:

stopniowo wchodzimy w drugi etap, etap asymilacji (permeation), w którym technika komputerowa stanie się integralną częścią instytucji w ramach całego społeczeństwa. Myślę, że w nadchodzących dziesięcioleciach wiele ludzkich przedsięwzięć i instytucji społecznych ulegnie transformacji za pomocą techniki komputerowej i że ten transformacyjny efekt komputeryzacji doprowadzi do uwidocznienia długiego szeregu kwestii dla etyki komputerowej 	Moor 1985, s. 270–271 (56)..
Moor podaje przykład wyborów, w czasie których komputery nie tylko zliczają głosy, ale wpływają na zmianę samego charakteru głosowania (to często przytaczany przykład, dlatego warto mu się dokładnie przyjrzeć):

Od lat używa się komputerów np. do liczenia głosów. Obecnie proces elekcji staje się wysoce skomputeryzowany. Komputery mogą być używane do liczenia głosów i do tworzenia przewidywań wyników. [...] W czasie ostatnich wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych sieci telewizyjne przewidywały wyniki nie tylko zanim zamknięto lokale wyborcze w Kalifornii, ale także zanim zamknięto je w Nowym Jorku. W rzeczywistości gdy ogłoszono zwycięzcę, głosowanie było w toku w ponad połowie stanów. Problemem nie jest dalej pytanie: “Jak wydajnie komputery liczą głosy w uczciwych wyborach?”, ale “Co to są uczciwe wybory?” 	Moor 1985, s. 271 (56); por Urken 1989, s. 178..

Rewolucyjny charakter techniki komputerowej polega więc nie na tym, że usprawnia ona pewne działania i zastępuje człowieka, ale na tym, że – usprawniając same działania – wpływa na kształt i charakter instytucji społecznych, zmuszając do nowego przemyślenia istoty tych instytucji. Oczywiście przykład ten – odnoszący się do wyborów prezydenckich w 1984 roku – siłę swoją bierze stąd, że znaczna część społeczeństwa amerykańskiego oddała głos na tego samego kandydata. Zupełnie inaczej było w przypadku wyborów w 2000 roku, gdy techniki obliczeniowe okazały swe całkiem odwrotne oblicze: ponowne liczenie głosów w niektórych okręgach wyborczych sugerowało, że zwycięstwo jednego pretendenta nad drugim mogło być wynikiem błędów liczenia.
Powyższy argument Moora wymaga kilkuwątkowego komentarza. Przede wszystkim chodzi o moc i zasadność tego argumentu. Moor pisze:

Argument ten przekonuje mnie co do praktycznej wartości etyki komputerowej. Pokazuje on, jak myślę, że należy sądzić, iż w naszym społeczeństwie nastąpi wzrost zastosowań dla etyki komputerowej 	Moor 1985, s. 272 (57)..

Takie rozumienie tego argumentu koresponduje oczywiście z definicją etyki komputerowej jako dyscypliny analizującej wpływ komputeryzacji na społeczeństwo. Można się zgodzić z autorem, że “uniwersalne narzędzie” będzie miało wiele zastosowań i że zastosowania te mogą radykalnie zmienić niektóre przynajmniej sfery życia indywidualnego i społecznego; można mieć jednak uzasadnione wątpliwości, czy argument ten rozstrzyga cokolwiek w kwestii etycznego charakteru tak rozumianej etyki komputerowej, to znaczy: w jakim sensie rozwój techniki komputerowej miałby wpłynąć na moralną stronę życia ludzkiego. Z pewnością konieczność przemyślenia konstrukcji i uczciwości wielu instytucji zmienionych przez technikę komputerową może stawiać przed ludźmi problemy moralne, ale moralny charakter tych problemów nie musi pociągać za sobą konieczności tworzenia nowych dyscyplin w ramach etyki. Faktycznie Moor szkicuje odpowiedź na to pytanie, ale nie jest nią jego argument o rewolucji komputerowej.
Innym elementem wymagającym komentarza jest zastosowanie określenia rewolucji komputerowej i analogii do rewolucji przemysłowej. Temu wydawałoby się intuicyjnemu, nieskomplikowanemu i w sumie niegroźnemu porównaniu poświęcono znaczną część literatury, opisującej wpływ techniki na społeczeństwo. W debacie, która toczyła się w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, próbowano ustalić, czy komputeryzacja (a szerzej: techniki informacyjne) rzeczywiście wprowadziła rewolucyjne zmiany do życia społecznego. Odwołano się do rozmaitych czynników, starano się określić warunki, w jakich można mówić o rewolucji, analizowano historyczne fakty dotyczące rewolucji przemysłowej. Badacze podzielili się na trzy obozy: “transformacjonistów” (opowiadających się za rewolucyjnym charakterem zmian), “kontynuacjonistów” (tych, którzy optowali za uznaniem tych zmian za ewolucyjne) oraz “strukturalistów” (uznających, że nowe technologie mają rewolucyjny charakter, ale doprowadzą do restrukturyzacji społeczeństwa industrialnego, a nie do przekształcenia tego społeczeństwa w jakąś nową formę) 	Forester 1991, s. 2–3. Antologia ta zawiera kilka tekstów, których autorzy opowiadają się za różnymi wersjami podejścia do tego zagadnienia.. Wedle tej terminologii Moor należałby więc do grupy transformacjonistów. Sama ta debata jest dość zawikłana, zamieszane są w nią czynniki związane z opisem i oceną faktów historycznych oraz interpolacją w przyszłość i interpretacją zjawisk wciąż jeszcze zachodzących. Na obronę argumentu Moora można by powiedzieć, że wywodzi on rewolucyjny charakter techniki komputerowej z natury tej techniki, a więc że jego własne stanowisko bardziej wspiera się na zrozumieniu tej techniki niż na określonej koncepcji oceny zmian zachodzących w społeczeństwie. Do tej kwestii będę musiał jeszcze powrócić.
Ponadto komentarza wymaga samo określenie “rewolucja komputerowa”. Otóż występuje ono w wielu rozmaitych określeniach, mających opisywać transformacje i trendy w rozwoju współczesnych społeczeństw. W zestawieniu dokonanym przez Jamesa R. Benigera, obejmującym tego typu określenia, jakie pojawiły się w latach 1950–1984, “rewolucja komputerowa” znajduje się wśród ponad siedemdziesięciu innych sformułowań, z których wiele odwołuje się do przemian spowodowanych rozwojem techniki. Znalazły się na tej liście między innymi następujące, częściej spotykane określenia (w nawiasach podaję autora i datę pojawienia się): globalna wioska (Marshall McLuhan, 1964), człowiek jednowymiarowy (Herbert Marcuse, 1964), wiek informacyjny (T.C. Helvey, 1971), rewolucja informacyjna (Donald M. Lamberton, 1974), rewolucja elektroniczna (Lawrence B. Evans, 1977), wiek komputerowy (Michael L. Dertouzos i Joel Moses, 1979), rewolucja mikroelektroniczna (Tom Forester, 1980), trzecia fala (Alvin Toffler, 1980), społeczeństwo informacyjne (James Martin i David Butler, 1981). Samo określenie “rewolucja komputerowa” przypisane jest tam trzem autorom, a za datę powstania podaje się 1962 rok 	Beniger 1991, s. 50–51. Por. Pawłowska 1995, s. 11: autorka przytacza inną datę i autorstwo określenia “społeczeństwo informacyjne”; mieli go użyć Japończycy w 1966 roku.. Moglibyśmy do tej listy dodać jeszcze przynajmniej terminy Boltera (człowiek Turinga) i Postmana (technopol), o szeroko dyskutowanej globalizacji nie wspominając. Analizując wspomnianą listę sformułowań Beniger konkluduje, że być może ludzie współcześni bardziej są wyczuleni na zmiany zachodzące w świecie niż byli nasi przodkowie (o czym można wnosić z analiz i porównań zapisów historycznych), ale zarazem – na fali poszukiwania nowości i prób przewidywania przyszłego rozwoju – mogą mieć skłonność do przypisywania większego znaczenia pomniejszym zdarzeniom i trendom 	Beniger 1991, s. 52.. Takie sformułowanie, nawet gdyby się z nim całkowicie zgodzić, nie dyskwalifikuje argumentu Moora, z pewnością jednak rzuca nań nowe światło, co w konsekwencji może prowadzić do osłabienia go. Natłok najrozmaitszego rodzaju określeń występujących na omawianej liście sprawia, że trudno jednoznacznie uznać, które z nich adekwatnie opisują stan przemian. Nie wiadomo na przykład, czy trzeba dać pierwszeństwo komputerom przed technologiami informacyjnymi, czy odwrotnie oraz, czy nie ważniejsze i bardziej rewolucyjne są przemiany w strukturze gospodarczej społeczeństwa lub w jego sferze światopoglądowej. Być może wszystkie one zawierają jakąś cząstkę prawdy, jednak nie wyłania się z nich żadna ogólniejsza i bardziej zrozumiała synteza; a dopóki nie będzie takiej syntezy – nie wiadomo, jaką rolę przypisać komputeryzacji.
Rewolucyjny charakter techniki komputerowej miał objawić się także w postaci instytucjonalnych transformacji, toteż przedstawienie przykładów takich przemian miało uwiarygodnić twierdzenie o zachodzeniu rewolucji komputerowej. Moor pisał swój tekst w tych “dawnych” czasach, gdy komputery osobiste dopiero wchodziły w szersze użycie. Dziesięciolecie wcześniej inne zdanie na ten temat miał Joseph Weizenbaum:

Jednak komputer pojawił się “na czas”. Ale czas do czego? Do zachowania – i to zachowania prawie niezmienionych, a faktycznie obwarowanych i ustabilizowanych – struktur społecznych i politycznych, które w innym przypadku albo mogłyby zostać radykalnie odnowione, albo pozostawione, by chwiały się pod ciosami żądań, jakie z pewnością zostałyby wobec nich wysunięte. [...]
Ale z wielu dróg innowacji społecznej, jakie otworzyło [wynalezienie komputera], najbardziej fatalne stało się umożliwienie uniknięcia wszelkiego przemyślanego rozważenia istotnych zmian. Ta opcja właśnie została wybrana. Wiele razy ogłaszano nadejście Rewolucji Komputerowej i zapoczątkowanie Komputerowej Ery. Ale jeśli triumf rewolucji mierzony ma być głębią społecznych korekt przez nią pociąganych, to nie było żadnej rewolucji komputerowej 	Weizenbaum 1976, s. 31–32. Por. Johnson 1985a, s. 1..

Czy w chwili obecnej warto jeszcze zajmować się tym sporem? Czy eksplozja internetu nie uczyniła tej kwestii sprawą czysto historyczną? Myślę, że nawet jeśli dojdziemy do takiego wniosku, to kwestię tę warto naświetlić choćby z tego względu, że przykłady przemian instytucji są i będą przywoływane jako jedne z naczelnych przy ocenie techniki komputerowej. Można by całą kontrowersję ukrócić stwierdzeniem, że jeśli komputery wywierają wpływ na społeczeństwo, czynią to także bez określania ich mianem “rewolucyjnej” technologii, a jeśli instytucje społeczne wykazują tendencję do utrzymywania swego status quo, czynią to niezależnie od pojawienia się takiej lub innej techniki, choćby miała najbardziej rewolucyjny potencjał. Podobnie można by stwierdzić, że dziesięcioletni okres między ukazaniem się obu cytatów rozstrzyga sprawę: komputeryzacja zaczęła mieć transformacyjny efekt w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, a nie miała go jeszcze w latach siedemdziesiątych. Jakkolwiek jednak technika komputerowa może mieć znaczny wpływ na instytucje, ich zmiany, a nawet powstawanie nowych instytucji, to nie wynika z tego, że wszystkie te zmiany muszą być od razu uznawane za moralne problemy właściwe dla etyki komputerowej 	Bober 2005..
Tyle tytułem komentarza do argumentu Moora o rewolucyjnym charakterze techniki komputerowej. Chociaż jeszcze nie czas na ostateczne podsumowanie tego zagadnienia, można już stwierdzić, że metafora rewolucji w odniesieniu do komputeryzacji budzi uzasadnione wątpliwości; z drugiej wszakże strony rozpoznanie logicznej plastyczności komputera jako tego czynnika, który ma decydować o wyjątkowym charakterze techniki komputerowej, nie podlega zachwianiu na skutek podważenia zasadności mówienia o rewolucji komputerowej. Jeśli jednak cały argument wydaje się zachwiany, to dlatego, że definicja Moora odwoływała się do “wpływu techniki komputerowej na społeczeństwo”, a podważenie zasadności mówienia o rewolucji komputerowej sugeruje, że wpływ ten nie jest aż tak wielki, jak chcieliby niektórzy teoretycy. Nie wolno jednak zapominać, że rozpoznanie jakiejś cechy pewnej gałęzi techniki i stwierdzenie wpływu tej techniki na społeczeństwo to dwie generalnie różne rzeczy. A w takiej argumentacji, z jaką mamy tu do czynienia, o pomieszanie tych spraw bardzo łatwo.
Niewidoczne operacje
Przejdźmy teraz do drugiego argumentu Moora, który – jak uważa autor – może być przyjęty niezależnie od stanowiska w sprawie rewolucji komputerowej. Otóż działania wykonywane przez komputer, jego operacje, są – wedle autora – niewidoczne i to właśnie stanowi niebezpieczeństwo związane z tą techniką. Autor wyróżnia trzy rodzaje niewidocznych operacji, które mogą mieć znaczenie etyczne; są to: niewidoczne nadużycia, niewidoczne wartości zawarte w programie oraz niewidoczne złożone obliczenia.
Pierwsze z nich, niewidoczne nadużycia, to problem łączący się z możliwością wykorzystania komputera do popełniania przestępstw. Moor odwołuje się do przypadku programisty, który tak konstruuje oprogramowanie bankowe, by w wyniku jego działania odnieść korzyści finansowe. Komputery mogą być wykorzystywane także do naruszenia prywatności, szpiegostwa czy monitorowania pracowników w każdej sekundzie ich pracy.
Niewidoczne wartości zawarte w oprogramowaniu to następny rodzaj niewidocznych operacji. W trakcie tworzenia oprogramowania – argumentuje Moor – informatyk musi udzielić sobie odpowiedzi na wiele pytań, z pozoru neutralnych, które to odpowiedzi determinują jednak potem sposób zachowania się programu. Nawet gdy programista nie działa z intencją nieuczciwego ukierunkowania programu (co stanowiłoby przypadek niewidocznego nadużycia), wynik może być niezgodny z oczekiwaniami i z rezultatem, który powstałby na skutek wykonywania tej samej pracy przez człowieka. Moor powołuje się na dwa przykłady: oprogramowanie do rezerwacji biletów lotniczych, które doprowadziło do bankructwa jedną z kompanii lotniczych, oraz oprogramowanie wykorzystane do szkolenia załogi w elektrowni jądrowej w Three Mile Island. W tym drugim przypadku po katastrofie okazało się, że w wyniku przyjęcia określonych założeń oprogramowanie nie zostało przystosowane do symulacji niezależnych awarii.
Przypadek trzeci to skomplikowane obliczenia: komputer może wykonywać tak duże prace obliczeniowe, że żaden człowiek nie będzie w stanie sprawdzić poprawności ich wykonania. Przykład podany przez Moora to dowód twierdzenia, że każda mapa może być pokolorowana czterema kolorami tak, że żadne dwa terytoria zabarwione tak samo nie będą się stykały. Dowód owego twierdzenia matematycznego został wykonany przez komputer w roku 1976, jego struktura jest znana, jednak obliczenia są zbyt obszerne, by ktokolwiek mógł je szczegółowo sprawdzić.
Z tych trzech przypadków niewidocznych operacji Moor wnosi, że zadaniem etyki komputerowej jest określenie, w jakim stopniu i w jakich sytuacjach możemy zaufać systemom komputerowym, które nie tylko są zawodne, ale jeszcze do tego ich działanie nie podlega drobiazgowej kontroli ze względu na niewidoczność dokonywanych przez nie operacji, oraz jakie ograniczenia powinny zostać nałożone na ich wykorzystanie 	Moor 1985, s. 272–275 (58–61)..
Argumentację Moora można w tym miejscu rozszerzyć. Większość oprogramowania – jak twierdzi Weizenbaum – jest tworzona nie wedle modelu opisującego pewien aspekt rzeczywistości, ale w oparciu o reguły “heurystyczne” i inne praktyczne przepisy mające sprawić, by program działał w większości przypadków. W tym samym duchu pisał w 1960 roku Wiener: nie możemy stworzyć maszyny, której zasady działania nie bylibyśmy w stanie poznać i zrozumieć, ale zrozumienie działania konkretnej maszyny w konkretnym przypadku może zabrać o wiele więcej czasu niż samo to działanie 	Weizenbaum 1976, s. 232–233; Wiener 1960, s. 1355..
Tak wyglądają dwa argumenty Moora, które mają dowodzić praktycznego znaczenia etyki komputerowej. Można znaleźć w nich pewne wspólne rysy. Podstawową cechą, która je łączy, jest odwołanie się do natury lub istoty komputera: zarówno logiczna plastyczność, jak i niewidzialność operacji to cechy charakterystyczne komputera. Powstają tutaj dwa pytania: po pierwsze, czy Moor właściwie przypisuje komputerom te cechy? i, po drugie, czy cechy te rzeczywiście mają istotny wpływ na moralne problemy współczesnego człowieka? Pierwsze pytanie jest w pewnym sensie łatwe do rozstrzygnięcia: plastyczność logiczna jest jak gdyby wpisana w pojęcie komputera z założenia, jeśli tylko uznać, że komputer musi być materialną realizacją uniwersalnej maszyny Turinga, a z kolei niewidoczność operacji może – jak stwierdza sam Moor – zostać przezwyciężona, gdyż każda z niewidocznych operacji maszyny może być odkryta, choć z jednej strony nie po to komputery się stosuje, by drobiazgowo sprawdzać wszystkie wykonywane przez nie operacje, a z drugiej – gdy dochodzi do sprawdzania, może być już za późno na wyrównanie strat powstałych na skutek zastosowania techniki. Pozostaje zatem zająć się pytaniem drugim. Otóż na to pytanie nie jest równie łatwo odpowiedzieć, jak na pytanie poprzednie. Samo przytoczenie moralnych problemów związanych z rozwojem techniki komputerowej może dowodzić, że problemy takie powstają, nie może jednak rozstrzygać kwestii wagi tych problemów. Zanim będzie można skomentować i ocenić te argumenty, należy przyjrzeć się kierunkom krytyki proponowanych ujęć etyki komputerowej jako samodzielnej dyscypliny.

Krytyka szerszych koncepcji etyki komputerowej

Najbardziej znanej krytyki samej koncepcji etyki komputerowej dokonał w swym artykule z 1991 roku Donald Gotterbarn. Opowiadając się zasadniczo za rozwijaniem etyki zawodowej w odniesieniu do zawodów związanych z tworzeniem i utrzymywaniem systemów komputerowych, autor przedstawia trzy główne argumenty, mające przemawiać przeciwko sensowności rozwijania etyki komputerowej w zaproponowanym wcześniej kształcie. Jeden z tych argumentów dotyczy bardziej kwestii faktycznych i zwyczajowych, dwa pozostałe koncentrują się na sprawach związanych z konstrukcją systemu etycznego.
Pierwszy argument dotyczy braku jasnego określenia zakresu i charakteru dyscypliny mającej zajmować się etycznymi aspektami komputeryzacji. W oczach autora nie do przyjęcia jest taki zakres etyki komputerowej, który obejmowałby wszelkie sytuacje użycia komputera:

Komputer to urządzenie, które wywiera wpływ na prawie każdy aspekt naszego życia i jako takie może być wykorzystane do szerokiego zakresu działań nieetycznych. Jednakże to, że mamy do czynienia z zastosowaniem komputera, nie przemienia każdego takiego działania w zagadnienie dla etyki komputerowej, tak jak użycie kruszarki na złomowisku samochodów do popełnienia morderstwa nie czyni z morderstwa zagadnienia dla etyki złomowiskowej.
Brak jasnego pojęcia etyki komputerowej pozwala zawrzeć w niej jako jej kwestie wszelkiego rodzaju interesujące dylematy moralne 	Gotterbarn 1995, s. 19..

Ten argument pojawia się dość często w różnych odmianach 	Por. Weckert i Adeney 1997, s. VIII; Moor 1985, s. 267 (52).. Jego siła jest jednak dość ograniczona, gdyż dowodzi on tylko, że samo pojawienie się nowego rodzaju przedmiotu lub nowego zjawiska nie jest wystarczającym powodem do tworzenia etycznej dyscypliny z pretensjami do odrębności i samodzielności. I w tym miejscu Gotterbarn ma oczywiście rację. Wypada się również z nim zgodzić co do tego, że przynajmniej niektóre z zaproponowanych określeń zakresu etyki komputerowej są tak szerokie i niejednoznaczne, że trudno jest uchwycić ich etyczny charakter. Ponieważ – jak stwierdza autor – zakres etyki komputerowej “często określany jest jako obejmujący wszelkie moralne nadużycia dokonane przy użyciu komputera”, a przedstawiciele nauk społecznych włączają do niej “wszelkie rozważania na temat instytucji społecznych przekształconych przez komputery”, to:

Nic dziwnego, że etyka komputerowa zdaje się jakimś bezładnym, amorficznym obszarem, odmiennym od wszystkich innych obszarów etyki 	Gotterbarn 1995, s. 21..

Ta konkluzja wiąże się z dwoma pozostałymi zarzutami Gotterbarna, dotyczącymi nowości i wyjątkowości (uniqueness). Incydentalnie i enigmatycznie odwołując się do literatury, w tym do omawianego wcześniej artykułu Moora, Gotterbarn odrzuca oba twierdzenia. Uważa on, że nie ma wystarczającego powodu do uznania, że technika komputerowa istotnie jest odmienna od innych rodzajów techniki ani też że stanowi wśród nich wyjątek. Także fakt “ucieleśnienia” logiki w komputerze do tego nie wystarcza:

Giętkość komputera wywodzi się z będącej jej fundamentem siły [zawartej w] możliwościach logiki i matematyki, które zastosowano w komputerze. Stanowiąca fundament giętkość matematyki (math) i logiki jest większa niż giętkość komputera, ale nie rozwinęliśmy “etyki logicznej” czy “etyki matematycznej” 	Gotterbarn 1995, s. 20..

Takie stwierdzenie wymaga komentarza. Po pierwsze, Moor mówił o logicznej plastyczności (malleability), podczas gdy Gotterbarn o giętkości (flexibility), lecz to nie jest to samo, mimo że różnica jest bardzo subtelna, a w użyciu przenośnym (i w języku polskim, i w angielskim) oba słowa mogą być użyte na określenie czegoś, co daje się łatwo przystosować czy zaadaptować. “Plastyczność” zakłada możliwość kształtowania i o to właśnie chodzi Moorowi. A tego nie zakłada pojęcie “giętkości”. Ta różnica terminologiczna rzuca światło na sposób podejścia do problemu: kość niezgody między oboma tymi autorami leży w kwestii zastosowania komputera: Gotterbarn traktuje komputer tak, jakbyśmy mieli do czynienia z prostym wykonywaniem operacji logicznych, podczas gdy dla Moora najważniejsze są skutki – moralne, społeczne itd. – wykorzystania tych możliwości w konkretnych maszynach przeznaczonych do konkretnych zadań. Oczywiście, same w sobie operacje matematyczne czy logiczne nikomu nie przynoszą żadnej szkody, ale jeżeli chodzi o komputery, to – po pierwsze – w maszynach zachodzą określone procesy fizyczne, które my interpretujemy w kategoriach logiki, co wcale nie jest konieczne, a – po drugie – komputery to nie tylko tak rozumiane operacje logiczne, to także konkretne działania mające konkretne skutki w rzeczywistym świecie. A to już nie jest to samo.
Twierdzenia o nowości i wyjątkowości mają w ujęciu Gotterbarna dwa nie do końca oddzielone od siebie aspekty: dotyczą one zarówno komputerów jako techniki, jak i samej etyki komputerowej. Istotną cechą argumentacji Gotterbarna jest to, że – jak twierdzi – argumenty te prowadzą do szczególnego sposobu rozumienia teoretycznego statusu etyki komputerowej jako dyscypliny etycznej. Oddajmy mu głos:

Twierdzenie o nowości często prowadzi ludzi do myślenia, że etyka komputerowa nie odnalazła jeszcze swojego naczelnego etycznego wzorca (primary ethical standard) [...]; tak więc dyskusja na temat etyki komputerowej nie kieruje się jeszcze żadnymi zasadami przewodnimi, wedle których moglibyśmy osądzać (reason) 	Gotterbarn 1995, s. 20..

I dalej:

Konkluzja z twierdzenia o nowości jest taka, że w etyce komputerowej nie możemy podejmować decyzji moralnych, gdyż nie odnaleźliśmy jeszcze naczelnej zasady etycznej. Twierdzenie o wyjątkowości jest nawet jeszcze bardziej niebezpieczne. Prowadzi do myślenia, że nie tylko nie odkryto etycznych wzorców, ale że należy jeszcze odkryć sam model rozumowania etycznego; to jest, że nawet gdybyśmy znaleźli naczelną zasadę, i tak nie będziemy wiedzieli, jak wedle niej osądzać (reason) 	Gotterbarn 1995, s. 21..

Z tych argumentów Gotterbarn wnosi, że takie pojęcie etyki komputerowej jest nie tylko niezręczne, ale wręcz niebezpieczne, a przypisywane jej kwestie albo mogą być potraktowane jako kwestie etyki ogólnej, albo stanowią rodzaj etyki zawodowej.
Gotterbarn słusznie – jak sądzę – sprzeciwia się takiemu traktowaniu etyki komputerowej, przy przyjęciu którego dyscyplina ta miałaby wyraźnie różnić się od innych dziedzin etyki, jakkolwiek teoretycznie biorąc takie rozwiązanie nie jest ani niemożliwe, ani wykluczone (porównaj rozdział 3). Zdrowym odruchem jest także żądanie, by nie rozszerzać nadmiernie zakresu dyscypliny do tego stopnia, że rozmyciu ulegają jej granice i zatracona zostaje możliwość rozstrzygania, czy w konkretnym przypadku mamy do czynienia z problemem należącym do niej, czy nie. Zarzut ten uderza przede wszystkim w szeroko rozumiany zakres etycznego namysłu nad konsekwencjami komputeryzacji, takie jak definicja Bynuma czy proponowana koncepcja globalnej etyki informacyjnej. W pewnym jednak sensie argumentacja Gotterbarna jest nieporozumieniem, przede wszystkim ze względu na pomieszanie kwestii określenia zakresu dyscypliny i uzasadnienia takiego określenia. Gotterbarn nie jest tu odosobniony. Autorzy krytykowani przez niego też nie są bez winy. Moor na przykład na samym wstępie swojego artykułu stwierdza:

Komputery są szczególnym (special) rodzajem techniki i powodują powstawanie szczególnych kwestii etycznych. W eseju tym zamierzam pokazać, co sprawia, że komputery różnią się od reszty techniki i jak różnica ta wpływa na różnicę w rozważaniach etycznych 	Moor 1985, s. 266 (51), podkreślenie WJB..

Z tego, że fakt odmienności techniki wpływa na “różnicę w rozważaniach etycznych” nie wynika, że rozważaniom etycznym mamy przypisać te same cechy, które przypisaliśmy technice. Moor oczywiście nie twierdzi, że etyka komputerowa jest “nowa” czy “wyjątkowa”, dlatego że technika, której dotyczy, jest właśnie taka, niemniej jednak – idąc za powszechnym i intuicyjnym rozumieniem zakresu etyki komputerowej – zbyt słabo oddziela i odróżnia od siebie problem definicji oraz określenia zakresu od problemu uzasadnienia. Wspomniałem już o tym, analizując jego propozycję definicji etyki komputerowej, z której można wyciągnąć wniosek, że dyscyplina ta zajmuje się przede wszystkim istotą techniki komputerowej i jej wpływem na społeczeństwo, a nie określaniem sposobów postępowania w zgodzie z wzorcami etycznymi.

Dostrzeganie moralnego wymiaru komputeryzacji

Jak wynika z rozmaitych sposobów określania zakresu etyki komputerowej, w różnych sformułowaniach dochodzi do połączenia (i nieraz pomieszania) różnych kwestii: definicji czy określenia etyki komputerowej, uzasadnienia potrzeby jej rozwijania i argumentacji na temat jej charakteru. Jednym z najczęściej przytaczanych argumentów jest twierdzenie o zachodzeniu istotnych zmian społecznych, określonych wspólnym mianem “rewolucji komputerowej”, jednak różni autorzy różnie rozumieją ten argument i przypisują mu różną moc. Skutek jest taki, że wydaje się, jakoby sensowność rozwijania etycznego namysłu nad konsekwencjami komputeryzacji zależała od rozstrzygnięcia owego sporu na temat istoty tej techniki i jej wpływu na społeczeństwo, przy czym autorzy mają skłonność raczej do podkreślania odmienności techniki komputerowej w stosunku do innych form techniki, a nie do odrzucania tezy o neutralnym charakterze techniki (wyjątkiem jest pod tym względem John Ladd 	Ladd 1989, s. 210–211.). Dyskusja ta w najszerszej interesującej nas postaci dotyczy generalnie całej techniki informacyjnej i rozgrywa się między zwolennikami stanowisk określonych wcześniej jako “transformacjonizm”, “kontynuacjonizm” i “strukturalizm”, a zwłaszcza między zwolennikami dwóch pierwszych. Wydawałoby się, że skoro mamy rozstrzygnąć problem wpływu techniki na społeczeństwo, to – jeżeli tylko właściwie umiejscowiliśmy źródło uzasadnienia etyki komputerowej – całą sprawę można by potraktować jako kwestię faktów, a zatem żądać od uczestników sporu jego jednoznacznego rozstrzygnięcia. Tymczasem występują tu określone trudności: nawet jeśli zwolennicy różnych stanowisk sprawiają wrażenie, że wypowiadają się o faktach, to odwołują się do pojęć źle zdefiniowanych (jak “ewolucja”, “rewolucja” itp.), posługują się argumentami dotyczącymi przyszłości i przewidywaniami, a także interpretacjami i metaforami (“rewolucja komputerowa” jest najlepszym przykładem), oraz przyjmują różne, wzajemnie niespójne kryteria. Wszystko to sprawia, że nie tylko nie możemy się zgodzić, co do wpływu techniki na społeczeństwo, lecz także nie bardzo wiemy, na czym wpływ ten miałby polegać. Jeden z autorów stwierdza to wprost, gdy w artykule dotyczącym wpływu sieci komputerowych na normatywne przemiany w społeczeństwie (przez co rozumie łącznie normy moralne, “instytucjonalne” i prawne), odnosząc się do pojęcia wielkich przemian normatywnych, mówi, iż “trudno jest zidentyfikować przypadki tego rodzaju” 	Nickel 1989, s. 163.. Odpowiedź autora na postawiony w tytule problem jest negatywna. Jaka jednak może być, skoro jedyny przykład wielkich przemian, jaki autor jest w stanie przytoczyć, to idąca za Karolem Marksem interpretacja zmian ustrojowych, związanych z pojawieniem się maszyny parowej i urządzeń pochodnych, prowadzących do zwycięstwa kapitalizmu? Jeżeli po jednym z zastosowań pewnego rodzaju techniki oczekujemy przemian prowadzących do globalnych przekształceń, to, po pierwsze, zbytnio zawężamy problem, a po drugie – nie możemy rozsądnie oczekiwać, że kwestię taką da się rozstrzygnąć empirycznie w przeciągu miesięcy czy nawet lat. A chociaż od kilku już dziesięcioleci bardzo często przywołuje się przykład maszyny parowej i jej oddziaływania i porównuje je do oddziaływania komputeryzacji, to w gruncie rzeczy, po pierwsze, trudno jest uznać, że ten wpływ wywierany był tylko przez jedno urządzenie techniczne oraz jego wielorakie zastosowania i społeczno-ekonomiczne skutki tych zastosowań (kopalnie, przemysł, koleje, statki), po drugie zaś – twórcy maszyny parowej nie byli świadomi wszystkich konsekwencji, do jakich dojdzie. I o tym samym trzeba pamiętać w przypadku techniki komputerowej.
Nie chcę przez to powiedzieć, że nie istnieją obiektywne miary przemian społecznych czy też nie ma żadnych ilościowych wskaźników, ukazujących wpływ technik informacyjnych na życie społeczne. W teoriach społeczeństwa informacyjnego bierze się np. pod uwagę wskaźnik odsetka pracowników sektora informacji w stosunku do wszystkich zatrudnionych. I tak w Stanach Zjednoczonych na początku lat 80. XX wieku w sektorze informacyjnym znalazło pracę ponad 40% wszystkich zatrudnionych 	Dokładne dane różnią się w zależności od szacunku. Por. Beniger 1991, s. 64–65; Pawłowska 1995, s. 11–21, zwłaszcza s. 17–20., a podobne tendencje obserwuje się w innych krajach wysoko uprzemysłowionych. Nikt już nie liczy, ile osób ma dostęp do internetu: o ile wcześniej gwałtowny rozwój Sieci mógł stanowić wskaźnik, na który się powoływano, o tyle w chwili obecnej nie jest to już kwestia żadnych wątpliwości – ludzkość znalazła się w zasięgu wszechobejmującej pajęczyny.
Chociaż to tylko dwa (jakkolwiek spektakularne) przykłady, to sądzę, że wyłaniające się z nich argumenty jednoznacznie rozstrzygają kwestię, czy techniki informacyjne mają znaczący wpływ na życie społeczne; za ewidentnie fałszywe można bowiem uznać twierdzenie, że stworzenie w ciągu stu kilkudziesięciu lat właściwie z niczego największego sektora zatrudnienia w jednym z najbardziej rozwiniętych państw świata nie jest znaczącą przemianą społeczną. Oddając sprawiedliwość temu, co ten argument (i jemu pokrewne) rozstrzyga, musimy jednak pamiętać, czego nie rozstrzyga, tj. o dwóch sprawach: o kwestiach futurystycznych, często wiążących się z omawianą tematyką, oraz kwestiach moralnych. Jeżeli chodzi o kwestie futurystyczne, to stwierdzenie wpływu techniki nie potwierdza ani optymistycznych przewidywań dotyczących transformacji sposobów życia (np. zwiększenie uczestnictwa w ramach demokracji bezpośredniej dzięki telematyce, praca w domu, o której tyle pisał Alvin Toffler itd., są jeszcze w powijakach), ani pesymistycznych, wskazujących na uzależnienie się ludzi od techniki. Przewidywania futurologów nadal pozostają przewidywaniami, które mogą się nie sprawdzić tak samo, jak nie sprawdziły się niektóre inne przekonania łączone z rozwijanym sektorem informacyjnym. W swej książce, omawiającej symptomy rozwoju nowego społeczeństwa, Tom Forester ukazał wiele faktów i tendencji związanych z rozwojem komputerów i technik informacyjnych, opisał zmiany zachodzące w pierwszych “enklawach” takich jak Dolina Krzemowa (Silicon Valley) w Kalifornii, wskazał na główne rodzaje technik i ich wpływ na społeczeństwo. Z jego analiz wynika, że obok istotnych nowości (nieformalny sposób zarządzania pracą firm, stworzenie nowych sposobów rekrutacji i utrzymywania wysoko wykwalifikowanej kadry, mocno odbiegający od średniej styl pracy i życia kadry kierowniczej i inżynierskiej) wystąpiły zjawiska znane już z wcześniejszych faz rozwoju społeczeństwa (przemysł elektroniczny okazał się nie aż tak czysty z punktu widzenia ochrony środowiska, jak to zakładano, i nie tak nieszkodliwy dla zdrowia pracowników, podlegał takim samym wahaniom podaży i popytu, jak inne gałęzie, odtwarzała się struktura klasowa i podział na biednych i bogatych). Poza tym w owej enklawie “nowego społeczeństwa” wystąpiły zjawiska wskazujące na kompletny rozpad wielu rodzajów więzi społecznych (np. brak życia towarzyskiego i kulturalnego, rozpad rodziny, indyferentyzm polityczny), znacznie przekraczający rozmiarami podobne tendencje obserwowane gdzie indziej. Istnienie takich enklaw – konkluduje autor – nie może być traktowane jako wzór, wedle którego będzie funkcjonowało wyposażone w zaawansowaną technikę społeczeństwo przyszłości. “Jest – pisze Forester – i prawdopodobnie na zawsze będzie tylko jedna Dolina Krzemowa” 	Forester 1987, s. 80. Por. cały rozdz. 3, s. 49–80.. Dodać można tutaj obserwowany w ostatnich latach boom związany z wejściem na giełdę przedsiębiorstw informatycznych i równie spektakularny spadek wartości ich akcji.
To wszystko racja. Jednak w dekadzie po 1995 roku wyrosło coś, co umyka autorom piszącym wcześniej: powszechny dostęp do internetu. Myślę, że odwołanie się do tego zjawiska rozstrzyga wątpliwości, które zasadnie można było mieć jeszcze pod koniec ubiegłego stulecia: komputeryzacja pokazała, że ma zdecydowany i znaczący wpływ na społeczeństwo w najszerszy możliwy sposób i że wpływ ten prawdopodobnie będzie się jeszcze pogłębiał.
Samo jednak rozstrzygnięcie kwestii wpływu technik informacyjnych na społeczeństwo nie stanowi jeszcze rozwiązania problemu etycznego, choć pomieszanie tych dwóch kwestii (jak w argumentacji Gotterbarna) nie jest rzadkie. Tezy o wpływie pewnej techniki na społeczeństwo i o powstawaniu wraz z rozwojem tej techniki istotnych problemów moralnych wydają się logicznie niezależne, chyba że uznamy, iż stwierdzenie drugiej z rozważanych okoliczności automatycznie pociąga za sobą pierwszą, to znaczy stwierdzenie powstawania istotnych problemów moralnych pociąga za sobą stwierdzenie o wpływie techniki na życie społeczne. Ta ostatnia okoliczność nie jest – po pierwsze – interesująca z punktu widzenia problemu uzasadnienia potrzeby rozwijania namysłu nad skutkami komputeryzacji, gdyż stwierdzenie istnienia określonych problemów moralnych jest wystarczającym uzasadnieniem prowadzenia namysłu, a po drugie – z etycznego punktu widzenia ważne jest nie tylko powstanie problemów moralnych, ale także to, by problemy te wymagały określonego potraktowania, uzasadniającego wyłączenie lub wydzielenie ich z rozważań etyki ogólnej i stworzenie dla nich w miarę przynajmniej samodzielnej dyscypliny. I kontrowersja etyczna – aczkolwiek analogiczna do przedstawionego sporu między transformacjonistami a kontynuacjonistami – dotyczy tego, czy problemy moralne, powstające wraz z rozwojem komputeryzacji są zaledwie odmianami starych, wcześniej napotkanych i rozwiązywanych problemów moralnych, czy też są to w jakimś sensie nowe problemy, i czy można je rozwiązywać za pomocą znanych środków stosowanych do rozstrzygania wcześniej znanych problemów moralnych, czy też potrzeba stworzenia nowych strategii postępowania lub istotnej modyfikacji starych. W tym miejscu rozchodzą się drogi różnych badaczy. Zilustrujmy to przykładem. Deborah G. Johnson stwierdza w komentarzu do artykułu Moora co następuje:

Tak więc ujęcie Moora właściwie ustala, czego potrzeba do rozwiązania wielu spośród moralnych problemów, pojawiających się wraz z komputerami, ale ujęcie to jest niesłuszne tam, gdzie sugeruje on, jakoby istniała moralna próżnia odnośnie okoliczności, w jakich wykorzystuje się komputery. Sytuacje tworzone przez użycie komputerów często są moralnie zagmatwane, lecz dzieje się tak nie dlatego, że znajdujemy moralną próżnię, ale raczej dlatego, że jeszcze nie ustaliliśmy, w jaki sposób nasze normy i wartości mają zastosowanie do nowych elementów występujących w sytuacjach, w których pojawia się komputer 	Johnson 1989, s. 42..

Nie wdając się w rozważania, jak krytyka ta ma się do poglądów D.G. Johnson, spróbujmy skomentować to stwierdzenie. W swym artykule Moor mówi o dwóch “próżniach”: próżni co do (przyjętych) sposobów postępowania i próżni pojęciowej (odpowiednio policy vacuum i conceptual vacuum), nie wspomina jednak o próżni moralnej (moral vacuum), o której pisze pani Johnson. Jeżeli chodzi o niewiedzę, co do sposobów postępowania, to Johnson wyraźnie zgadza się z Moorem: istnieją takie sytuacje, w których nie wiemy, jak postępować, gdyż nie wiemy, jakie normy czy wartości mamy zastosować. Czy w związku z tym można by mu przypisać także twierdzenie, że istnieje próżnia moralna? Sądzę, że jest to zbyt duże uproszczenie. Wydaje się, że i Johnson, i Moor zgadzają się co do tego, że trudno jest rozstrzygać niektóre dylematy związane z pojawieniem się komputerów; różnica między nimi polega zaś na tym, że Moor nie wyklucza możliwości rewizji niektórych przekonań czy pojęć związanych z opisem i interpretacją tych sytuacji, co zdaje się czynić Johnson: Moor mówi o całości, na którą składają się pozostające we wzajemnych zależnościach elementy, takie jak fakty, pojęcia, sposoby postępowania i wartości 	Moor 1985, s. 267 (51–52); problemy pojęciowe w kwestiach prawa podkreśla Geoffrey Brown: patrz Brown 1991, s. 25., co Johnson interpretuje wyłącznie jako twierdzenie o braku odpowiednich norm, jakie mogłyby kierować naszym postępowaniem w okolicznościach związanych ze stosowaniem techniki komputerowej. Stanowiska te dobrze oddają charakter kontrowersji, jaka powstała odnośnie do problemu określenia zakresu etyki komputerowej. Niektórzy (jak D.G. Johnson czy D. Gotterbarn) opowiadają się za bardziej konserwatywnym rozumieniem tej kwestii, podczas gdy inni (jak J.H. Moor czy W. Maner) skłonni są wskazywać na elementy nowe (na marginesie można zauważyć, że ci, którzy opowiadają się za nowością problemów tworzonych przez rozwój komputeryzacji, mają skłonność do szerszego określania zakresu dyscypliny niż ci, którzy temu przeczą). W związku z tym pozostaje trwająca do dziś dyskusja na temat odmienności czy wyjątkowości etyki komputerowej. Aby uzasadnić odrębność etyki komputerowej, trzeba wskazać, że istnieją takie problemy moralne, których rozstrzygnięcie przy wykorzystaniu istniejących wcześniej środków normatywnych nie jest możliwe lub zadowalające i wymaga albo wynalezienia nowych środków (wartości, norm, zasad, prawideł, sposobów postępowania itp.), albo przynajmniej konceptualnego dostosowania już wcześniej istniejących. Wymaga to jednak wcześniejszego rozstrzygnięcia takich spraw, jak kryteria nowości systemów etycznych (porównaj rozdział 3). Problem ten powróci w rozdziale 5.
Na zakończenie chciałbym jeszcze dodać jedną uwagę. W poprzednim rozdziale pisałem o programie sztucznej inteligencji i “oszalałej metaforze” zrównującej człowieka i maszynę. W utopijnym myśleniu o tych sprawach wydawało się, że najbardziej palące i najbardziej skomplikowane problemy moralne powstaną właśnie na styku sztucznej inteligencji: istnienie inteligentnych, a może i czujących maszyn miałoby sprawić, że niejako załamią się tradycyjne granice podmiotowości moralnej. Myślenie takie dało się zauważyć także w filozofii, gdzie w ostatnich dziesięcioleciach żywo były dyskutowane problemy tożsamości podmiotowej oraz relacji między ciałem a umysłem. Tymczasem autorzy, których poglądy omawiam, w zasadzie nie odwołują się do tych problemów. I trzeba powiedzieć, że dowodzi to trzeźwości ich spojrzenia. Etyka komputerowa chce najwyraźniej zajmować się rzeczywistymi problemami moralnymi – a nie tylko wyobrażonymi. Trzeba tu wszakże zwrócić uwagę na charakterystyczne przesunięcie, do jakiego doszło: szczególnego charakteru techniki komputerowej dopatruje się już nie w wątpliwej metaforze komputera jako umysłu, ale w rzeczywistej sile logiki zaprzęgniętej do działania w maszynie.

PRZYPISY:

