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40 ÅR MED TEKNOLOGIVURDERING -
ERFARINGERNE OG SITUATIONEN I DAG
Kom med til det første af to møder, hvor vi samler op på historien
bag og erfaringerne med teknologivurdering.

Teknologivurdering, som er titlen på vores IDA-selskab, har nu en del årtier på bagen. Det
har været en til tider ganske kontroversiel rejse, som arbejdet med teknologivurdering har
været på: Det har rejst spørgsmål om, både hvordan teknologi bliver skabt og påvirket af
samfundet og dets aktører, men også spørgsmål om magt og om, hvorvidt teknologi og
viden er neutral og tilgængelig for alle.

Det vil vi belyse i to arrangementer om teknologivurderingens historie, og hvor
teknologidebatten befinder sig i dag.

Program 
13.30 Velkomst og introduktion ved Ulrik Jørgensen 
13.50 'Fra Teknologinævn til tænketank - om rådgivning af Folketinget og borgerdialog'
ved Lars Klüver 
14.20 'Erfaringer med teknologivurdering i fagbevægelsen - eksempel fra 1980’erne med
NNF’s projekt om ”det gode arbejde” i slagteribranchen' ved Michael Søgaard Jørgensen 
15.00 'Hvad har vi lært teknologien i samfundet og mulighederne for at påvirke den' ved
Ulrik Jørgensen 
15.30 Afsluttende diskussion 
15.45 Pause inden generalforsamlingen

Dette møde er det første af to møder, hvor vi samler op på historien bag og erfaringerne
med teknologivurdering.

Mødet slutter 15.45, hvor der vil være en pause med snacks inden generalforsamlingen i
IDA Teknologivurdering, der begynder kl. 16.00.

For yderligere information om IDA Teknologivurderings generalforsamling, se arrangement
nr. 326653. 
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