
Mentre la IA s'utilitza cada vegada més per
facilitar cerques de lloguers i compra
d’habitatges, la discriminació en l’accés no
ha desaparegut sinó que ha passat del biaix
humà al biaix algorítmic. 
Pot la IA eliminar-lo i revertir la segregació
que produeix?

 

Una majoria (59,5%) considereu que la IA pot eliminar la discriminació en l’accés a

l’habitatge i revertir la segregació que produeix, mentre que la resta dieu que no

(24%) o no ho sabeu (16%).

La relació entre la discriminació en matèria d’accés a l’habitatge i la segregació

social i espacial que produeix ha estat força estudiada i sabem que, en part, ha estat

mantinguda per agents immobiliaris sense necessitat de la tecnologia.

Un mètode per estudiar-la és a través d’una anàlisi experimental del comportament

dels agents immobiliaris envers diferents grups de la població. Així doncs, podem

utilitzar dos clients potencials dels grups majoritari i minoritari.

Aquestes dues persones s’envien a la mateixa agència o complex d'apartaments per

informar-se sobre els habitatges disponibles seguint un protocol o guió comú.

Després de visitar l’agència es verifica el tractament rebut, com ara ...

Si la unitat anunciada estava disponible, si van poder visitar o inspeccionar la unitat

d’habitatge, l’adreça de les unitats d’habitatge o el preu dels habitatges de lloguer

o compra. És clar, també si es rep una trucada d’oferta després de la visita.

Generalment, aquests experiments mostren com el grup majoritari rep un tracte

positiu o de favor comparat amb diferents grups minoritaris, fet que representa una

prova directa de discriminació per part d’agents immobiliaris.
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Per exemple, un dels experiments més citats és el de John Yinger “Closed Doors,

Opportunities Lost: The Continuing Costs of Housing Discrimination” publicat per la

Russell Sage Foundation el 1995.

Malgrat que els experiments presencials tenen l’avantatge de revelar, per exemple,

l’ètnia als agents a través de les diferències de color de la pell en una prova de

tractament desigual, hi ha també els experiments amb correspondència d’e-mails.

En aquests es fan servir noms i cognoms (principalment) per indicar l’ètnia i també

tenen l’avantatge d’un disseny experimental per establir discriminació causal. N’hi

ha uns quants d’aquests estudis, com el conegut de Ahmed i Hammarstedt (2008).

Amb l’ús de la IA, la discriminació en l’accés a l’habitatge no ha desaparegut sinó

que ha passat del biaix humà al biaix algorítmic. Aquesta, a més, ha aconseguit fer-

se més subtil però no menys impactant per moltes aspiracions residencials. 

Per exemple, quan s’avaluen sol·licituds d’un llogater/a o comprador/a potencial, un

sistema d’IA pot rebutjar els sol·licitants basant-se en les connexions de

geolocalització (directa o indirecta) d’un individu i un conjunt de dades massives. 

En aquest sentit, la identificació ja no és necessàriament el nom (malgrat que també

es pregunta en molts casos en una primera sol·licitud) sinó la posició geogràfica

d’un aparell. I, és clar, viure en un barri amb pocs ingressos pot estar correlacionat ...

Amb la incapacitat de pagar el lloguer o una hipoteca. Però això no és tot. Un dels

exemples més destacats de discriminació en matèria d’habitatge sorgeix de la

publicitat en línia a través de l’anomenada microrientació. 

El cas de Facebook fou ben conegut en aquesta pràctica, ja que permetia als

anunciants enviar anuncis a grups específics mitjançant un menú desplegable de

categories, inclosos l'edat, l’ètnia o raça, l'estat civil i discapacitat 

Un altre àmbit en què l’ús creixent de la IA genera problemes de discriminació és en

el procés de sol·licitud, ja sigui per a un llogater/a o un comprador/a que busca un

préstec, com ho demostra Bartlett et al. (2019)

Si bé les avaluacions a través d’un sistema d’IA podrien, a priori, ser més justes que

les avaluacions presencials, l’altre problema és la manca de dades d’antecedents

crediticis, especialment per a grups vulnerables.
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Sabem que les discriminacions algorítmiques són ja una preocupació en molts

camps, i especialment en l'habitatge, un àmbit amb patrons de discriminació

històrics i continuats a través del finançament, arrendament, màrqueting, vendes,

etc.

Com hem assenyalat, la discriminació actual pot ser molt més opaca i difícil de

detectar que les formes anteriors de discriminació presencial però, tot i així,

existeixen diverses formes de detectar-la com mostren Sandvig et al. (2014).

En qualsevol cas, quan dissenyem un sistema d’IA per resoldre problemes socials,

cal tenir present que l’accés i preferències tecnològiques així com la segregació de

canals d’informació també pot concentrar la difusió d’informació, inclosa la d'accés

a l'habitatge.

I aquesta difusió d’informació segmentada no tan sols beneficia a unes comunitats

ja avantatjades, sinó que reprodueix desigualtats tradicionals i reforça la dinàmica

de classificació i segregació residencial.

I fins aquí per avui. Us recomanem la següent lectura sobre el tema: Boeing, G.

(2020). Online rental housing market representation and the digital reproduction of

urban inequality. Environment and Planning A: Economy and Space, 52(2), 449-468.
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