
El camp de la IA experimenta una “crisi de la
diversitat” ja que encara no ha estat capaç
d’afrontar els reptes de diversitat
existents en matèria de gènere, ètnia,
geografia i interdisciplinarietat científica.
Podem mitigar biaixos amb aquesta crisi?

Una majoria (54%) considereu que si que podem mitigar biaixos malgrat que la IA

experimenta una “crisi de la diversitat”, mentre que la resta dieu que no ho sabeu

(27%) o que no pot mitigar-los (19%).

L’any passat, Bram Adams i Foutse Khomh van publicar a IEEE Software l’article

“The Diversity Crisis of Software Engineering for Artificial Intelligence" un article

que, paradoxalment, només té una cita a Google Scholar.

En l’article, on es revisen diferents informes sobre el tema, es subratlla que el camp

de la IA encara no ha estat capaç de millorar els reptes de diversitat existents quant

al gènere, la raça, la geografia i d’altres factors.

I, entre altres, els autors remarquen que aquesta crisi de la diversitat no s’ha

entomat ni envers als usuaris finals dels productes i serveis d’IA ni tampoc respecte

a les empreses i organitzacions que els construeixen.

Fent servir la coneguda expressió “given enough eyeballs, all bugs are shallow", els

mateixos conclouen que per tenir l’oportunitat d’eliminar tants biaixos com sigui

possible, els equips i les organitzacions que construeixen productes d’IA haurien de

ser més diversos.

Però, què és la diversitat? Aquesta es pot definir com la diferència real o percebuda

entre persones o grups d’identitat. La dimensió principal són els factors que

exerceixen una influència en la socialització i interacció entre persones o grups.
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I entre aquests factors intervenen les relacions de poder així com les disparitats

històriques en el tractament i les oportunitats que tenen persones o grups

d’identitat per motius d’origen ètnic, afiliació social, edat o gènere.

Les arrels de la "diversitat" moderna es troben en el moviment dels drets civils dels

anys 1960s als EUA, i especialment en l’anomenada acció afirmativa (AA) a través

de la noció de “proporcionalitat estadística”. Aquesta fonamentava gran part del

pensament inherent que envoltava l'AA per promoure la igualtat d’oportunitats,

combatre la discriminació i ajudar a les minories a obtenir millors posicions

educatives i ocupacionals.

Però l’aparició a l’escenari polític de les comunitats locals, pobles indígenes, grups

vulnerables i exclosos per motius d’origen ètnic, afiliació social, edat o gènere,

també donat lloc a noves polítiques de diversitat.

Mentre unes són polítiques de reconeixement de la diversitat dirigides cap a la

reparació històrica, d’altres entomen la discriminació en termes de redistribució i en

relació al dany econòmic. La faceta de la diversitat com representativitat o política

de presència segueix sent important (com l’AA) i l’objectiu és crear una institució

(per exemple, una plantilla d’empresa) que s’assembli a la població a la qual atén o

ha d'atendre.

En l’àmbit públic el terme diversitat també s’utilitza per identificar, sensibilitzar i

respondre adequadament als requisits específics de la ciutadania, amb referència a

la diversitat de grups que la composen. Finalment, existeix el cas empresarial per a

la diversitat, un aspecte molt rellevant des de la publicació del treball àmpliament

citat de Cedric Herring (2009) “Does diversity pay?”.

Malgrat que la diversitat és el focus d'un ampli corpus de discursos normatius,

estructures institucionals, polítiques i pràctiques en empreses i agències del sector

públic, en el camp de la IA segueix existint una crisi de la diversitat . I aquest fet,

segons un recent estudi del AI Now Institute, ha donat lloc a sistemes d'IA que

perpetuen múltiples biaixos, i només prenent mesures per augmentar la diversitat

es podrà garantir que la IA beneficiï a totes les persones.

I fins aquí per avui. Us recomanem la següent lectura sobre el tema: West, S.M.,

Whittaker, M. and Crawford, K. (2019). Discriminating Systems: Gender, Race and

Power in AI. AI Now Institute.
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