
Esteu d’acord?

"La IA tendeix a ser pensada per una majoria
de la població sense discapacitats, però si
s’adapta a les necessitats de les persones
amb discapacitats també podrà satisfer
millor les necessitats de les persones sense
discapacitat."

Una immensa majoria (83%) esteu d’acord amb l’afirmació plantejada: si la IA

s’adapta a les necessitats de les persones amb discapacitats, també podrà satisfer

millor les necessitats de les persones sense discapacitat.

No hi ha dubte que l’ús de la IA pot ajudar molt a les persones que pateixen

discapacitats físiques, sensorials o mentals. Però també és cert que sovint pot

acabar excloent encara més aquestes persones si no s’adapta a les persones amb

discapacitats.

Aquest és un tema central en l’informe sobre intel·ligència artificial i els drets de les

persones amb discapacitat presentat a la 49a sessió del Consell de Drets Humans

per part del relator especial sobre els drets de les persones amb discapacitat.

Sabem, com apunta el mateix informe, de les enormes possibilitats de la IA

d’assistència, amb eines de navegació per identificar rutes d’accessibilitat, de

millora de la mobilitat personal, de programari de seguiment o per comunicar-se i

transmetre informació.

També som coneixedors de plataformes d'aprenentatge adaptatiu que poden oferir

experiències personalitzades i que responen a les necessitats específiques de les

persones amb discapacitats.
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Per exemple, l’anomenat programari de “Speech-to-text” s'utilitza sovint per cobrir

la manca crònica d'intèrprets de llengua de signes i facilitar a les persones amb

deficiències de la parla per interactuar més fàcilment amb altres persones.

D’altres com la signatura d'avatars ajuda a les persones que són sordes o tenen

problemes d'audició. I, és clar, la IA també pot contribuir a obtenir millors resultats

en termes de diagnòstic, tractament i rehabilitació per a les persones amb diferents

discapacitats.

Però juntament amb les oportunitats que ofereix la IA, cal tenir en compte els riscos

associats amb el seu ús per a les persones amb discapacitats. Especialment

rellevant és com el seu ús pot transformar la relació de l’Estat amb les persones amb

discapacitats.

En aquest sentit, quan la IA s’utilitza com a eina de puntuació social i com a

“guardiana” de les prestacions de protecció social, sovint ens trobem amb

situacions problemàtiques com la denegació indeguda de serveis i suport a

persones amb discapacitats.

Els motius poden ser diversos, des de dades que inclouen estereotips, biaixos i

prejudicis relacionats amb discapacitats, a algorismes que identifiquen i

discriminen a persones amb discapacitats, a models d’estandarització que exclouen

persones amb discapacitats.

Al marge de la seva relació amb l’Estat, la IA també ha començat a afectar la

capacitat de les persones amb discapacitats com a consumidores de serveis. Un

dels més coneguts és quan les avaluacions de risc basades en IA deneguen l’accés a

una assegurança.

D’altres vegades no té a veure amb la denegació sinó amb un augment inadequat de

les primes d’assegurança on el motiu de la decisió del sistema és desconegut o fins i

tot incomprensible. Això afecta a tothom però especialment a les persones amb

discapacitats.

Un altre àmbit on poden tenir un impacte major en les persones amb discapacitats

és en el domini laboral ja que aquest està cada vegada més dominat per eines d'IA.

En aquest sentit, el seu mal ús pot excloure candidats en cada fase del procés de

contractació. 

Alguns exemples van des dels xatbots utilitzats en les entrevistes que poden ser

inaccessibles per a algú que utilitzi un lector de pantalla, a eines de visualització de

vídeo desenvolupades sense utilitzar persones amb discapacitats com a subjectes

de prova. 
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Això crea la possibilitat d'exclusió o de rebre una ponderació negativa en el procés

de puntuació basada en atributs atípics abans que un entrevistador humà es trobi

amb un candidat per una feina. 

Per altra banda, és evident que les eines d’IA tenen el potencial de millorar l'accés a

oportunitats educatives per a persones amb discapacitats, incloent tutories

individuals i jocs creatius per facilitar l'aprenentatge d'habilitats socials.

No obstant, també cal tenir present, com informa el mateix relator especial sobre els

drets de les persones amb discapacitats, que s'està utilitzant la IA per prendre

decisions sobre com es distribueixen les oportunitats educatives. 

I això pot afectar negativament l'accés a l'educació de les persones amb

discapacitats. Per aquest i per d’altres motius, la Convenció sobre els Drets de les

Persones amb Discapacitat estableix obligacions legals dels Estats sobre el

desenvolupament i l'ús de la IA. 

Concretament, els Estats tenen l’obligació “d'eliminar la discriminació per raó de

discapacitat per part de qualsevol persona, organització o empresa privada” (art.

4.1 (e)), i de promoure el disseny i desenvolupament inclusiu “en una fase inicial”

(art. 9.2 (h)). 

I fins aquí per avui. Us recomanem la següents lectures:

United Nations (2021). Report of the Special Rapporteur on the rights of persons

with disabilities on Artificial Intelligence and the rights of persons with disabilities,

A/HRC/49/52.

Wald, M. (2021). AI Data-Driven Personalisation and Disability Inclusion. Front Artif

Intell, 117.

*On s’explica que si la IA s’adapta a les necessitats de les persones amb

discapacitats, també podrà satisfer millor les necessitats de les persones sense

discapacitat.

SOBRE LA IA I ELS DRETS DE LES PERSONES DISCAPACITATS

@OEIAC_UdG SUPORT.OEIAC@UDG.EDU

OBSERVATORI D'ÈTICA EN INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL DE CATALUNYA

OEIAC.CAT

https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/2021/report-special-rapporteur-rights-persons-disabilities-artificial-intelligence
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frai.2020.571955/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frai.2020.571955/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frai.2020.571955/full

