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De meeste wetenschappers in het humanitaire domein bestuderen wat ‘geospatial
intelligence’ – satelliet- en dronebeelden gecombineerd met kunstmatige intelligentie –
kan betekenen voor humanitaire actie. In dit project draait het om de vraag wat deze
technologieën betekenen voor de kernprincipes – menselijkheid, onpartijdigheid en
onafhankelijkheid – van de humanitaire imperatief 'Do No Harm' (Sandvik et al 2017). Het
bewaken van menselijkheid en onpartijdigheid suggereert dat niet alleen de getroffen
mensen en groepen moeten worden beschermd, maar ook de privacy en waardigheid van
hun ‘digitale dubbelgangers’ (hun data). Het bewaken van de onafhankelijkheid suggereert
dat humanitaire organisaties de capaciteit moeten hebben om de georuimtelijke gegevens,
tools en algoritmen van donoren, de industrie en digitale humanitairen te controleren op
schendingen van de privacy.
Empirisch richt het onderzoek zich op Malawi. Daar heeft UNICEF Malawi een
infrastructuur die bestaat uit rijke georuimtelijke datasets, de eerste speciale humanitaire
dronecorridor ter wereld, een sterk netwerk met de Malawische regering, donoren en de
drone-industrie, en het plan om de eerste African Data & Drone Academy (ADDA) voor
masterstudenten uit Malawi en omringende landen op te zetten en verder uit te rollen.
Conceptueel putten de onderzoekers uit kennisbronnen rond fair, accountable and
transparant (FAT) sociotechnische systemen, culturele en organisatorische theorie en
privacy by design. Het project past een mix toe van experimentele methoden (zoals
hackathons, mapathons en keuze-experimenten) en kwalitatieve methoden (zoals diepteinterviews en focusgroepen) en Qmethodologie.
De onderzoekers zullen werken aan een optimale distributie van technologische en
regelgevende ontwerpen voor Malawi en een ontwerp dat geschikt is voor het co-creëren
van auditcapaciteit binnen het masterprogramma van de ADDA. Het onderzoeksteam
combineert expertise op het terrein van de juridische wetenschappen, geo-intelligentie,
beleid en ethiek, en tientallen jaren collectieve ervaring met institutionele ontwikkeling en
capaciteitsopbouw in het mondiale Zuiden.
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