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1. Grotere ongelijkheid: veelal rijkere, hoger opgeleide mensen, meer mannen dan vrouwen, 
hebben toegang tot mogelijkheden van ICT, rijke landen profiteren veel meer dan arme.

2. Grotere ongelijkheid: doordat bijvoorbeeld data sets worden gebruikt waar bestaande 
discriminatie in zit.  

3. Minder vrijheid: reductie van vrijheid om te zeggen en doen wat je wilt door inzet ICT voor 
surveillance door staten en/of bedrijven.

4. Minder vrijheid: doordat ICT zo is ontworpen dat het verslavend werkt.

5. Meer milieuvervuiling: door hoog energieverbruik (uitstoot broeikasgassen), toename gebruik 
grondstoffen en giftige materialen en e-waste dat nog steeds op veel plaatsen slecht wordt 
verwerkt.

6. Minder aandacht en verbinding: doordat de apps zo zijn vormgegeven dat je er constant mee 
bezig wilt zijn, is het lastiger om je aandacht te richten op dingen die je echt belangrijk zijn en 
verbinding met je naasten te hebben. 

7. Grotere risico's: cybercrime, cyberoorlog, online pesten, nep nieuws, echokamers. 

8. Slechtere werkomstandigheden: in de mijnen waar de grondstoffen vandaar komen (ook 
kinderarbeid, en gedwongen werk), plaatsen waar afgedankte elektronica uit elkaar wordt 
gehaald, in productiefabrieken ongezond werken onder vaak hoge tijdsdruk en veel stress.

9. Slechtere werkomstandigheden: minder rechten en onzekerder bestaan voor medewerkers 
(“gig economie”), algoritme als baas. 

10. Slechtere gezondheid: door al het online gemak hoef je zelf minder te bewegen.

11. Slechtere gezondheid: door verslavende werking sta je bijvoorbeeld altijd “aan” waardoor je 
nooit echt rust krijgt. 

12. Minder werk: door vervanging van handmatig werk door ICT en robotica.
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