
A l'obra "La fin de l'individu" (2019), G.
Koenig argumenta que el principal problema
que planteja la IA no és la destrucció de la
humanitat (com alguns sostenen) sinó
l'erosió de la nostra capacitat de judici
crític. Hi esteu d'acord?

Sembla que la majoria (49%) esteu d’acord amb Gaspard Koenig i considereu que el

principal problema que planteja la IA no és la destrucció de la humanitat sinó

l'erosió de la nostra capacitat de judici/pensament crític.

En el seu llibre, Koenig subratlla que a mida que els humans deleguen més

decisions als sistemes d’IA, existeix una renúncia creixent a la nostra autonomia

individual, un fet que posa en perill els fonaments de la societat en democràcies

liberals.

Aquesta idea està connectada amb la rehabilitació del concepte del lliure albir que

és, generalment, la capacitat d’exercir una deliberació interior que gradualment

constitueix l’individu en la seva originalitat. Però que succeeix en l’era de

l’algoritme?

Doncs, segons Koenig, el nostre desig d’autonomia fa que rebutgem cada vegada

més decisions i recomanacions de sistemes d’IA no tan perquè no ens agradin, sinó

perquè volem ser nosaltres mateixos els que decidim.

En el context de la IA, Koenig considera que el dret a equivocar-se és el dret a

abstenir-se de les xarxes socials, el dret a no acceptar recomanacions i el dret a

rebutjar notificacions. També és el dret a no obeir la definició comuna d’utilitat i

seguir el propi camí.

Aquesta és una concepció lligada a una “responsabilitat moral” que en certa mesura

permet evitar la manipulació a través de la reafirmació dels éssers únics que som

cadascun de nosaltres. 
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De fet, Koenig creu que aquestes consideracions metafísiques són indispensables

per guiar la nostra relació amb la tecnologia, i que malgrat equivocar-se pot tenir

efectes negatius a curt termini, podria considerar-se com la base d’un progrés real

en el futur.

No obstant, Koenig apunta que la rehabilitació del lliure albir dependrà de que ens

apropiem de les nostres dades ja que segons ell avui som servidors digitals,

renunciant a les dades que produïm a canvi de serveis gratuïts però de valor molt

discutible.

Koenig afegeix que és sorprenent que acceptem passivament aquest feudalisme

digital i que, en comparació, els serfs del segle XII van trigar menys en desafiar els

drets dels senyors sota la seva tarima, tan sagrada com la que ocupen els grans

empresaris tecnològics actuals.

I fins aquí per avui. De nou, compartim la referència completa del llibre:

Koenig, G. (2019). La fin de l'individu. Voyage d'un philosophe au pays de

l'intelligence artificielle. Éditions de l'Observatoire.  
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