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Informationsstruktur

META SCIENCE

Af Vincent F. Hendricks Dr. phil., ph. d., professor i formel filosofi, KU redaktionen@ing.dk

POLITISK FILOSOFI er svært - det handler om afklaringen og forståelsen af begreber som rettighed, pligt, frihed, autoritet,
autonomi og ikke mindst analysen og argumenter for og imod styreformer som monarki over timokrati til demokrati. En i det
hele taget meget væsentlig, men ganske kompliceret og betændt, filosofisk forretning, som i hvert fald denne
klummeskribent ind til videre er gået i en behændig bue uden om. Så hellere formel logik, hvor der kan laves pæne beviser
for sundheden og fuldstændigheden af logikker, der beskriver alt fra viden over rationel interaktion mellem agenter (
mennesker, skakcomputere eller samlebåndsrobotter, etc.) til disse agenters information, tilhørende beslutninger og
efterfølgende handlinger. Det ved man, hvad er - logik som studiet af informationsprocessering og informa tionsstrukturer
med en stor og velfungerende værktøjskasse stillet til rådighed udviklet af et konglomerat bestående af logikere, filosoffer,
økonomer, matematikere og dataloger i passende blandingsforhold. Entydige svar på veldefinerede spørgsmål er at
foretrække frem for flertydige svar på udefinerede ditto, hvis det er, hvad politisk filosofibeløber sig til.

EN SÅDAN OPFATTELSE af politisk filosofier imidlertid ikke tvungen, for en god portion af de begreber, der er
omdrejningspunkter for den politiske filosofi, kan behandles med formelle metoder hentet fra logik, datalogi, økonomi,
matematik, beslutnings-og spilteori. Selv den vestlige verdens politisk filosofiske kronjuvel - demokratiet - kan behandles
formelt, hvis man opfatter demokratiet som en art informa tionsstruktur. Demokratiet opfattet som sådan er i ordets
matematiske forstand en struktur, der indeholder ( 1) en mængde af personer, der skal foretage ( 2) beslutninger givet deres
( 3) præferencer og ( 4) den information de har eller kan opnå. Forskellige topologiske forhold kunne gøre sig gældende
om, hvor personerne er placeret i forhold til hinanden og hvem, der har autoritet, hvilket informationsnetværk de indgår i,
hvilke informationskanaler, der er åbne, lukkede, hvilke informationspakker, der må og kan transmitteres over nettet enten
tilgængelige for alle, eller krypterede for de få etc.

I OPERATIVT ØJEMED svarer det vel meget godt til situationen omkring et folketingsvalg, hvor mængden af personer
udgøres af vælgerne, og deres beslutning hidrører, hvad de skal stemme på baggrund af deres politiske, sociale, kulturelle
og økonomiske præferencer, og den viden, de har om slige sager. Topologien bestemmes af, om der er tale om by-eller
land-befolkning, engagerede vælgerforeninger med megen intern og ekstern kontakt eller vælgersegmenter, der ikke tror på
politiske autoriteter eller ekspertkommentatorer og kun konsulterer de kanaler, der passer deres forbrugerdemokratiske
opfattelse bedst osv. Partipolitiske foreninger, interesseorganisationer og medierne transmitterer så informationspakker over
nettet enten som offentlige signaler alle kan dechifrere eller som krypterede beskeder, der kan indramme beslutninger på
forskellig vis, og som er opportune for en bestemt gruppe, en politisk agenda eller holdning.

HVIS DEMOKRATIET OPFATTES som en informationsstruktur, betyder det, at kan man manipulere med den information,
som du skal bruge til at foretage et ' oplyst' valg, så kan man manipulere med din demokratiske stemme.

Der skal nok være nogen, der gør forsøget i valgkampen.

Kan man manipulere med den informa tion, som du skal bruge til at foretage et ' oplyst' valg, så kan man manipulere med
din demokratiske stemme.
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Kunden må ikke sælge, videregive, distribuere, gengive eller mangfoldiggøre materiale fra Infomedia uden særlig og skriftlig aftale med
Infomedia. Overført (downloadet) materiale skal slettes efter anvendelsen og må ikke indlægges i informationsgenfindingssystemer,
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Videreformidling

Kunden må foretage videreformidling (ved videreformidling forstås kopiering, distribution via elektronisk post, tilrådighedsstillelse i
databaser, på netværk eller lignende) af modtagne overskrift- og indledningsformater inden for kundens egen virksomhed. Al anden
videreformidling af materiale fra Infomedia skal aftales skriftligt med Infomedia.
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