
Sovint ens preguntem si els robots
continuaran sent "màquines" o bé acabaran
convertint-se en companys/es. 
Si és així, creieu que la gent començarà a dir
que algú "ha conegut el teu robot" de la
mateixa manera que es diu que "han conegut
la teva mascota"?

La majoria (58%) considereu que la gent SI començarà a dir que algú “ha conegut el

teu robot” de la mateixa manera que es diu que “han conegut la teva mascota”.

Aquesta pregunta, que està relacionada amb la idea d’estatus moral, us l’hem feta

perquè s’acostuma a entendre que si una entitat (per exemple, robot o mascota) té

un estatus moral també hauria de gaudir de drets morals.

En aquest sentit, Frances Kamm (2007: 229) apunta que “una entitat té estatus

moral quan, per dret propi i pel seu propi bé, ens pot donar motius per fer coses com

no destruir-la ni ajudar-la.”

Així doncs, podríem plantejar-nos si, un cop siguin creats sistemes d’IA o robots que

s’utilitzen en situacions socials, aquests podrien tenir un estatus moral i, per tant,

també drets morals. Segons la literatura hi hauria tres aproximacions per fer-ho.

La primera seria a través de la idea de Kant i seguidors/es que posen èmfasi en la

necessitat d’autonomia per tal que existeixi un estatus moral i drets morals. Tenint

en compte que les màquines actuals són cada vegada més autònomes només seria

una qüestió de temps.
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La segona es basa en l’enfocament de deure indirecte. En aquest sentit, Kate

Darling (2016) argumenta que s’haurien de protegir éssers “realistes” com els

robots que interactuen amb els humans quan la societat es preocupa prou per ells,

tot i que no tenen dret a la vida.

La tercera es basa en una aproximació relacional de l’estatus moral. En aquest

sentit, els dos màxims exponents Mark Coeckelbergh (2014) i David Gunkel (2012)

creuen que els robots poden tenir un estatus moral basat en la seva relació social

amb els éssers humans.

Malgrat que els robots tenen dret a l'estatus i als drets morals independentment de

la nostra opinió, una altra qüestió és si nosaltres reconeixem realment els seu

estatus i drets com en el cas de les mascotes.

I fins aquí per avui. Si voleu gaudir d’una lectura molt interessant sobre el tema us

recomanem l’article: Coeckelbergh, M. (2010). Robot Rights? Towards a Social-

Relational Justification of Moral Consideration. Ethics and Information Technology,

12(3), 209–21. 
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