
 

 
FREMTIDEN HANDLER OM MINDSETS 
MindFuture introducerer det 18. verdensmål: Life with Artificials. 
 

MindFuture er en dansk organisation med ambitionen om at få tilføjet det 18. verdensmål, Life with Artificials, 

til FNs øvrige 17 verdensmål. Uden brug af nye technologier som f.eks. algoritmer og bio science såsom 

CRISPR-teknik bliver det svært at opfylde verdensmålene i 2030. Samtidig vil MindFuture fremme debatten 

om de nye teknologier, så de udvikles og implementeres sikkert til gavn for alle mennesker og vores planet.  

 
Caroline Sofie Axelsson er ansat som ny direktør i MindFuture med fokus på det 18. verdensmål.  

”Det 18. verdensmål er så stærkt og enkelt tænkt, at jeg undrer mig over, at det ikke allerede er på listen med de 

17 andre verdensmål.” udtaler Caroline Sofie Axelsson. Hun mener, at det 18. verdensmål er et fælles nationalt 

og globalt anliggende og inviterer til et bredt samarbejde og dialog på tværs af politiske, erhvervsmæssige og 

faglige interesser. 

 
Ifølge MindFuture vil der i fremtiden skabes Artificial Mindsets  – enheder med en form for intelligens. Hvad 

enten de skabes som menneskelige robotter eller som tænkende og følende supercomputere, bør fokus være 

på, hvordan mennesker tilpasser og uddanner sig for at kunne eksistere sammen med og kontrollere Artificials, 

de nye intelligenser.  

 
”Jeg så helst, at FN implementerede det 18. verdensmål med det samme, men indtil den dag vil vi skabe debat 

om nye teknologier og de dilemmaer, vi står overfor” siger Niels Zibrandtsen, grundlægger og 

bestyrelsesformand i MindFuture og fortsætter: ”Kunstig intelligens er et nyt paradigme, der vil ændre verden, 

som vi kender den og som kan frigøre et enormt potentiale for at nå de øvrige 17 globale mål. Men vi bliver nødt 

til at have et regelsæt, der sikrer de næste generationers fremtid”. 

 
MindFuture er en non-profit organisation, der via kunst og ny teknologi ønsker at skabe debat og bevidsthed i 

samfundet omkring brugen af næste generations algoritmer.  I takt med de store fremskridt inden for kunstig 

intelligens (AI), robotics og bio science opstår stadigt flere dilemmaer, idet nye teknologier interagerer og 

påvirker vores liv etisk og eksistentielt. 

 

For mere information, kontakt:  

Caroline Sofie Axelsson, adm.direktør i MindFuture, csa@mindfuture.ai, mobil 3143 7211 

Niels Zibrandtsen, grundlægger og bestyrelsesformand i Mindfuture, nz@mindfuture.ai, mobil 5353 8888 

www. mindfuture.ai 

 


