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De seksrobot heeft een goede opvoeding nodig
Rinie van Est en Lambèr Royakkers −05/10/15, 19:20

© afp. Uitvinder Douglas Hines poseert naast zijn creatie, sexrobot Roxxxy

De seksrobot zal steeds populairder worden. Hoog tijd om na te denken
over de normen die we de seksrobot meegeven, betogen Rinie van Est en
Lambèr Royakkers.
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Verwant nieuws

Meer over

Seks Seks en Relaties Gezondheid

Home Nieuws Opinie Groen Religie & filosofie Schrijf Video Foto BanenWebshop

AanmeldenTrouw exclusief

Verliefd op een robot - 04/12/11

http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/index.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/index.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4500/Politiek/index.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4504/Economie/index.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4508/Sport/index.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4512/Cultuur/index.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/index.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4556/Onderwijs/index.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/15/home/2249/Seks/actua/index.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/15/home/2248/Seks-en-Relaties/actua/index.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/15/home/2225/Gezondheid/actua/index.dhtml
http://www.trouw.nl/
http://www.trouw.nl/tr/nl/15/Home/index.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/15/Home/index.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/index.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/index.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4328/Opinie/index.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4328/Opinie/index.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/index.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/index.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4464/Religie-filosofie/index.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4464/Religie-filosofie/index.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4468/Schrijf/index.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4468/Schrijf/index.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4488/video/index.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4488/video/index.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4484/foto/index.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4484/foto/index.dhtml
http://vacatures.trouw.nl/
http://vacatures.trouw.nl/
http://webshop.trouw.nl/?utm_source=Trouw.nl&utm_medium=tekstlink&utm_content=siteheader&utm_campaign=webshop
http://webshop.trouw.nl/?utm_source=Trouw.nl&utm_medium=tekstlink&utm_content=siteheader&utm_campaign=webshop
javascript:;
http://www.trouw.nl/exclusief
http://www.trouw.nl/tr/nl/4328/Opinie/article/detail/3063401/2011/12/04/Verliefd-op-een-robot.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4328/Opinie/article/detail/3063401/2011/12/04/Verliefd-op-een-robot.dhtml
http://www.persgroep.nl/cookies
http://www.persgroep.nl/cookies


Polderpeil
Moet de Downtest voor alle vrouwen
toegankelijk worden?

 Ja, zo kunnen vrouwen goed geïnformeerd
kiezen of ze door willen met de zwangerschap

 Nee, alleen voor vrouwen met een verhoogd
risico

 Nee, met prenatale screening stevenen we af
op een 'opgepoetste' samenleving

resultaat »

Lees ook: Is de Downtest wel zo
onethisch? - 16/02/16

en gedragswetenschapper Eric
Billing begonnen onlangs een
campagne tegen seksrobots, omdat
ze 'een verwoestend effect op de
samenleving' kunnen hebben. Deze
Campaign Agaist Sex Robots lijkt
niet erg urgent: de ontwikkeling van
seksrobots bevindt zich nog in de
beginfase. Seksrobot Roxxxy, 55
kilo zwaar en 1 meter 70 lang, is op dit moment het meest geavanceerde
model. Het Amerikaanse bedrijf True Companion wil haar binnen een jaar voor
zesduizend euro op de markt brengen. 

Roxxxy kan bewegen, reageert op aanrakingen en voert kleine gesprekjes.
Veel stelt het nog niet voor. Toch snijdt de anti-seksrobotcampagne wel hout.
Eerder versnelde de seksindustrie al de doorbraak van de videorecorder en
van internet. Het is dus zeker niet denkbeeldig dat deze industrie een flinke
boost gaat geven aan de opkomst van de seksrobot.

Normen en waarden 
Dat legt enkele fundamentele
vragen op tafel: welke normen en
waarden worden in seksrobots
ingeprogrammeerd? Maken ze ons
en onze samenleving menselijker,
socialer, gelijkwaardiger, of juist
niet? Richardson stelt dat
technologie onze normen en
waarden weerspiegelt. Volgens haar
zal de seksrobot gemodelleerd
worden naar de vrouwelijke
prostituee. 

Haar vrees is dat de seks-cultuur
die gangbaar is in de prostitutie -
met totaal ongelijke verhoudingen
tussen de sekspartners - met de
introductie van seksrobots ook zijn
weerslag gaat vinden in
intermenselijke relaties. Seksrobots
zullen volgens haar leiden tot een
expansie van de seksindustrie en
openen zelfs de weg naar seks met
kinderrobots.

Rosse buurt vol seksrobots
De argumenten van Richardson en Billing snijden hout. Maar er zit ook een
andere kant aan het verhaal. Zo presenteerden futurist Yeoman en seksuologe
Mars in 2011 een toekomstscenario over het sekstoerisme in Amsterdam. In de
rosse buurt werken in 2050 alleen nog robotprostituees. Als gevolg zijn
vrouwensmokkel en gedwongen menselijke prostitutie uitgebannen. Amsterdam
is één van de beste en veiligste sekstoerismebestemmingen geworden, met
dank aan de robot. 

Seksrobots zullen volgens
robottechnoloog David Levy
leiden tot flink minder
ongewenste zwangerschappen,
seksueel overdraagbare
ziekten en vreemdgaan.

© afp.
Een bezoeker van een sexbeurs in Las Vegas
neemt een kijkje bij de Roxxxy-stand

00:59

00:50

15:08

12:33

07:42

16:57

vandaag

Artsen waarschuwen voor 'gevaarlijke'
geboortetrend
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Een kind met down is helemaal niet zo
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Ook robottechnoloog David Levy is een fervent voorstander. Volgens hem
bieden seksrobots mogelijkheden voor therapie, oefening én experimenteren
door mensen die bijvoorbeeld tobben met hun seksuele voorkeur of
bedprestaties. Volgens Levy zal dit leiden tot flink minder ongewenste
zwangerschappen, seksueel overdraagbare ziekten en vreemdgaan. Wat
vreemdgaan betreft is het trouwens de vraag of robotseks beschouwd gaat
worden als ontrouw, of dat een seksrobot op den duur net zo onschuldig wordt
als een vibrator.

Sociale competenties
Levy verwacht zelfs dat mensen
rond 2050 met robots zullen willen -
trouwen. Techniekpsychologe
Sherry Turkle maakt zich juist
zorgen over een toekomst waarin
mensen steeds vaker intieme
relaties met robots aangaan. Ze is
bang dat mensen hun sociale
competenties verliezen. Want de
komst van seksrobots zal er volgens
haar toe leiden dat we steeds minder bereid zullen zijn om de energie op te
brengen die vereist is voor menselijke relaties. 

De op handen zijnde introductie van seksrobots roept veel maatschappelijke en
ethische vragen op, waarover de meningen flink verschillen. Dat vraagt om een
volwassen discussie over welke normen en waarden we als samenleving in
seksrobots willen zien. Net als kinderen moeten robots goed worden opgevoed.

Als opvoeder van de seksrobot zijn robotbouwers verantwoordelijk voor de
menselijke waarden die ze in hun producten programmeren. Laten ze daarom
bijvoorbeeld nu al samen met vrouwen en mannen in gesprek gaan om een
seksrobot te ontwerpen die goed past bij een gezonde en emanciperende
sekscultuur. Is dat geen mooie uitdaging voor de jonge kunstenaars, technici
en ontwerpers van deze tijd?

Lambèr Royakkers en Rinie van Est zijn de auteurs van 'Just ordinary robots:
Automation from love to war'. Royakkers is onderzoeker aan de TU Eindhoven.
Van Est is onderzoeker aan het Rathenau Insituut en de TU Eindhoven.
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Deel jouw mening met de andere bezoekers

Door seksrobots zullen we
steeds minder bereid om de
energie op te brengen die
vereist is voor menselijke
relaties, vreest
techniekpsychologe Sherry -
Turkle
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Een kind met down is helemaal niet zo fijn
OPINIE  Mooiweerpraatjes over het syndroom
van Down helpen gezinnen niet om er mee te
dealen, ...

24/02/16 00:59
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Britse artsen waarschuwen voor een nieuwe
trend onder kersverse ouders: als hun ...
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VS onderzoeken 14 zika-besmettingen via
seks

UPDATE  In de Verenigde Staten zijn veertien
nieuwe gevallen van het zikavirus ontdekt. ...

23/02/16 12:33

Bronckhorst sluit deal met zorgaanbieders
De Gelderse gemeente Bronckhorst gaat de
thuishulp van TSN onderbrengen bij twee ...
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Brazilië gaat zika te lijf met gammastraling
Het Internationaal Atoomenergieagentschap wil
Brazilië helpen in de strijd tegen het ...
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Man fraudeert voor tonnen met pgb's
Een 67-jarige Hagenaar is maandag
aangehouden voor een fraude van
vermoedelijk ...

21/02/16 09:31

Doodswensfilm roept vragen op
Televisiebeelden van patiënten in hun
'levenseindetraject' hebben veel stof doen ...

20/02/16 20:21

Zalmrokerij moet zalm minder lang
houdbaar maken na besmetting listeria

Zalmproducten van visrokerij H. van Wijnen
zijn voorlopig minder lang houdbaar. De ...

19/02/16 21:48

Olympisch kampioene getroffen door
zikavirus

De Spaanse zeilster Marina Alabau, die goud
won op de Olympische Spelen van 2012, ...

19/02/16 20:40

Loon TSN Thuiszorg ook deze maand
betaald

De medewerkers van TSN Thuiszorg, dat
sinds november in surseance verkeert, zullen
...

VOLG TROUW.NL

Nieuwsbrief

TROUW.NL OP
MOBIEL

Mobiele website

TROUW DE
VERDIEPING

Digitale krant

SERVICE

Abonneren

CONTACT

Veelgestelde vragen

http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/4250497/2016/02/24/VS-onderzoeken-14-zika-besmettingen-via-seks.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/4250497/2016/02/24/VS-onderzoeken-14-zika-besmettingen-via-seks.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/4250497/2016/02/24/VS-onderzoeken-14-zika-besmettingen-via-seks.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/4250497/2016/02/24/VS-onderzoeken-14-zika-besmettingen-via-seks.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/4250497/2016/02/24/VS-onderzoeken-14-zika-besmettingen-via-seks.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/4250497/2016/02/24/VS-onderzoeken-14-zika-besmettingen-via-seks.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/4250147/2016/02/23/Bronckhorst-sluit-deal-met-zorgaanbieders.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/4250147/2016/02/23/Bronckhorst-sluit-deal-met-zorgaanbieders.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/4250147/2016/02/23/Bronckhorst-sluit-deal-met-zorgaanbieders.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/4250147/2016/02/23/Bronckhorst-sluit-deal-met-zorgaanbieders.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/4249987/2016/02/23/Brazilie-gaat-zika-te-lijf-met-gammastraling.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/4249987/2016/02/23/Brazilie-gaat-zika-te-lijf-met-gammastraling.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/4249987/2016/02/23/Brazilie-gaat-zika-te-lijf-met-gammastraling.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/4249987/2016/02/23/Brazilie-gaat-zika-te-lijf-met-gammastraling.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/4249660/2016/02/22/Man-fraudeert-voor-tonnen-met-pgb-s.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/4249660/2016/02/22/Man-fraudeert-voor-tonnen-met-pgb-s.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/4249660/2016/02/22/Man-fraudeert-voor-tonnen-met-pgb-s.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/4249660/2016/02/22/Man-fraudeert-voor-tonnen-met-pgb-s.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/4249660/2016/02/22/Man-fraudeert-voor-tonnen-met-pgb-s.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/4248708/2016/02/21/Doodswensfilm-roept-vragen-op.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/4248708/2016/02/21/Doodswensfilm-roept-vragen-op.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/4248708/2016/02/21/Doodswensfilm-roept-vragen-op.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/4248708/2016/02/21/Doodswensfilm-roept-vragen-op.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/4248821/2016/02/20/Zalmrokerij-moet-zalm-minder-lang-houdbaar-maken-na-besmetting-listeria.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/4248821/2016/02/20/Zalmrokerij-moet-zalm-minder-lang-houdbaar-maken-na-besmetting-listeria.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/4248821/2016/02/20/Zalmrokerij-moet-zalm-minder-lang-houdbaar-maken-na-besmetting-listeria.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/4248821/2016/02/20/Zalmrokerij-moet-zalm-minder-lang-houdbaar-maken-na-besmetting-listeria.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/4248821/2016/02/20/Zalmrokerij-moet-zalm-minder-lang-houdbaar-maken-na-besmetting-listeria.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4508/Sport/article/detail/4248321/2016/02/19/Olympisch-kampioene-getroffen-door-zikavirus.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4508/Sport/article/detail/4248321/2016/02/19/Olympisch-kampioene-getroffen-door-zikavirus.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4508/Sport/article/detail/4248321/2016/02/19/Olympisch-kampioene-getroffen-door-zikavirus.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4508/Sport/article/detail/4248321/2016/02/19/Olympisch-kampioene-getroffen-door-zikavirus.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4508/Sport/article/detail/4248321/2016/02/19/Olympisch-kampioene-getroffen-door-zikavirus.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/4248282/2016/02/19/Loon-TSN-Thuiszorg-ook-deze-maand-betaald.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/4248282/2016/02/19/Loon-TSN-Thuiszorg-ook-deze-maand-betaald.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/4248282/2016/02/19/Loon-TSN-Thuiszorg-ook-deze-maand-betaald.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/4248282/2016/02/19/Loon-TSN-Thuiszorg-ook-deze-maand-betaald.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/4248282/2016/02/19/Loon-TSN-Thuiszorg-ook-deze-maand-betaald.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/4248282/2016/02/19/Loon-TSN-Thuiszorg-ook-deze-maand-betaald.dhtml
javascript:;
http://www.trouw.nl/tr/nl/4864/trouw/integration/prm/footer/iphone.dhtml
http://krant.trouw.nl/
http://abonnement.trouw.nl/?otag=9f8ydb&utm_source=trouw&utm_medium=tekstlink&utm_content=sitefooter&utm_campaign=werving+regulier
http://www.trouw.nl/service


RSS (wat is RSS?)

Facebook

Twitter

Google +

Trouw.nl op de iPhone De krant op de iPhone

De krant op de iPad

Over Trouw

Auteursrecht

Abonnement wijzigen

Bezorgklachten

Archief

Contactgegevens

Adverteren

Vacatures

© 2015 - Alle rechten voorbehouden.
Lees de gebruiksvoorwaarden.

http://www.trouw.nl/rss.xml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4864/rss/integration/nmc/frameset/footer/rss/rssFeeds.dhtml
https://www.facebook.com/Trouw.nl
https://twitter.com/Trouw
https://plus.google.com/+trouw/posts
http://www.trouw.nl/tr/nl/4864/trouw/integration/prm/frameset/iphoneapp/iphone.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4864/trouw/integration/prm/frameset/iphoneapp/iphone.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4868/service/integration/nmc/frameset/service/faq_ipad.dhtml
http://nl.wikipedia.org/wiki/Trouw_%28krant%29
http://www.trouw.nl/tr/nl/4868/gebruiksvoorwaarden/integration/nmc/frameset/footer/gebruiksvoorwaarden.dhtml
http://www.trouw.nl/service/mijn-abonnement
http://www.trouw.nl/service/bezorging
http://www.trouw.nl/tr/nl/4864/archief/integration/nmc/frameset/archive/archiveYear.dhtml?archiveYear=2015
http://www.trouw.nl/service/contact
http://www.persgroepadvertising.nl/onze-merken/trouw?utm_source=trouw.nl&utm_medium=referral&utm_campaign=Contact%2BAdverteren
http://www.persgroep.nl/vacatures
http://www.persgroep.nl/
http://www.trouw.nl/tr/nl/4868/service/integration/nmc/frameset/service/gebruiksvoorwaarden.dhtml

	8xMC4wL0E5UjNENjAudG1wLmh0bWwA: 
	form1: 
	searchValue: zoek op Trouw
	input1: 


	8xMC4wL0E5UjNENjAudG1wLmh0bWwA: 
	pollForm4246511: 
	options: 50045
	input2: 


	VtZT1saWdodCZsb2NhbGU9bmxfTkwA: 
	form0: 
	lsd: AVr4mEAA
	href: http://s.trouw.nl/4156808?utm_source=facebook
	action: like
	nobootload: 
	iframe_referer: 
	r_ts: 1456309866
	ref: 
	button0: 
	lsd_(1): AVr4mEAA
	href_(1): http://s.trouw.nl/4156808?utm_source=facebook
	action_(1): like
	nobootload_(1): 
	iframe_referer_(1): 
	r_ts_(1): 1456309866
	ref_(1): 




