
Esteu d’acord amb la següent afirmació?
Les bretxes de gènere són múltiples i
interseccionals en les mètodes
convencionals de recollida de dades, i
persisteixen malgrat l’augment de noves
fonts de dades massives arran de les noves
tecnologies.

Una gran majoria (82%) esteu d’acord que les bretxes de gènere en les dades

persisteixen malgrat l’augment de noves fonts de dades massives, mentre que la

resta no hi esteu d’acord (9%), us mostreu ambivalents (5%) o no ho sabeu (5%).

No tenir dades és un problema però no tenir-les desagregades per sexe i amb una

perspectiva de gènere és un problema insidiós. Suposa obtener una fotografia

escapçada de la realitat i no representativa de les veus i percepcions de moltes

dones, nenes i persones no-binàries.

En l’actualitat encara hi ha moltes dades governamentals (administratives, censos i

enquestes) que no estan desagregades per sexe, i aquesta situació no ha canviat

amb les dades massives que tampoc solen capturar dades demogràfiques precises.

Sens dubte, omplir aquests buits de dades requerirà un compromís polític d'alt

nivell, avenços tècnics i inversions més grans que les que s'han fet fins ara per

cobrir uns buits que ens impedeixen entendre i abordar diferències per sexe i

gènere.

I, és clar, aquesta és una qüestió cabdal en un moment d’acceleració en l’ús i

implantació de la intel·ligència artificial ja que aquesta (generalment) pren i aprèn

de grans quantitats de dades per trobar patrons i fer prediccions.
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Això suposa que hi ha un risc quan hi ha bretxes de gènere en les dades que aquest

s’incorpori com a biaix als sistemes d’IA no tan sols per la no recollida sinó per

l’accés desigual de les dones a Internet, el principal generador de dades massives.

Aquest problema resulta en una imatge imprecisa, que pot amagar diferències

importants entre dones i homes i persones amb diferents identitats de gènere ja

que, en molts casos, deriva en situacions de sobrerepresentació o

infrarepresentació de diferents poblacions.

Fins i tot quan existeixen dades representatives, aquestes s’utilitzen en àmbits amb

poca presència de dones i persones no-binàries, el que suposa que masses vegades

són analitzades amb una percepció que no va més enllà de la masculina.

Sabem que no tan sols és un problema de la IA i que d’altres àmbits també pateixen

la bretxa de gènere en les dades. Per exemple, massa vegades les dones no

s’inclouen en assajos mèdics i els homes i els seus cossos segueixen sent

l'estàndard per a les proves mèdiques. 

Evidentment això és més preocupant quan en aquest mateix àmbit els estudis

demostren que el disseny de la majoria dels algorismes que utilitza la IA ignoren el

sexe i gènere i la seva contribució a les diferències de salut i malaltia entre

individus.

La governança és un factor clau per avançar en la recollida i l'anàlisi de dades amb

desagregació per sexe i amb una perspectiva de gènere i, per això, calen iniciatives

de recollida i presència de dones i persones no-binàries per avançar en l’equitat de

gènere en les dades.

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

Giest, S., & Samuels, A. (2020). ‘For good measure’: data gaps in a big data world,

Policy Sciences, 53(3): 559-569.
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