
Quan l'empatia desapareix o es dilueix a
través de la digitalització en organitzacions
públiques o privades, els ciutadans
vulnerables corren el risc de no poder
exercir els seus drets. 

Hi esteu d'acord?

Una majoria (87%) esteu d’acord que quan l'empatia desapareix a través de la

digitalització en organitzacions públiques o privades, els ciutadans vulnerables

corren el risc de no poder exercir els seus drets, mentre que la resta us mostreu

ambivalents (10%) o no ho sabeu (3%).

En l’actual context de digitalització accelerada, l’empatia s’ha convertit en una

“eina tecnològica” que no tan sols millora la implicació del consumidor, també

hauria de seguir permetent que els ciutadans més vulnerables puguin exercir els

seus drets.

Si bé l'empatia no ha deixat de ser controvertida legalment parlant, les mesures o

actituds empàtiques tendeixen a ajudar a les autoritats públiques a equilibrar els

valors administratius amb les necessitats dels ciutadans; fent que les seves

decisions siguin més justes i legítimes.

Per exemple, l'empatia de les persones que treballen a l’administració ha estat i

segueix sent important per a les persones més vulnerables com persones amb

discapacitat, gent gran i minories. Pot veure’s amenaçada aquesta empatia per una

(mala) digitalització?

Sens dubte, quan l’empatia desapareix o es dilueix en un Estat administratiu digital,

els ciutadans vulnerables són els tenen més risc de no poder exercir els seus drets ja

que no poden relacionar-se amb la burocràcia digital.
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És per això que l’empatia, entesa com la capacitat de relacionar-se amb els altres i

entendre una situació des de múltiples perspectives, és un valor clau del dret

administratiu mereixedor de legalitat i protecció en l'estat administratiu digital. 

Aquesta “empatia administrativa” no pretén crear matrius d'excepcions, ni tampoc

impregnar la llei d'emocions i de justícia individualitzada, sinó promoure la igualtat

de tractament i la legitimitat de l'automatització en una societat on no tothom

gaudeix del mateix accés digital.

En aquest sentit, l’empatia pot ser tractada com una resposta parcial a algunes de

les mancances existents de la implantació de la burocràcia digital, reconeixent que

els ciutadans tenen competències i necessitats diferents, i això requereix d’empatia

i assistència.

Per altra banda, l’empatia també és important que existeixi a posteriori com a

mesura humanitzadora d’unes “relacions digitalitzades” que poden estar subjecte

d’errors i que, per tant, permeten a les persones vulnerables tenir segones

oportunitats per exercir els seus drets.

Així doncs, malgrat que la digitalització promet constantment alleujar la càrrega de

la burocràcia, moltes persones vulnerables no són capces de relacionar-se amb

l’administració digital sense cometre errors o perdre informació important. 

És en aquest context que l’empatia segueix sent important per reduir la bretxa entre

els ciutadans connectats i desconnectats, i que aquesta empatia la necessita

tothom ja que totes les persones poden arribar a ser vulnerables si les seves vides

prenen girs inesperats i tràgics.

I fins aquí per avui. Això si, amb dues lectures sobre el tema.

Empathy in the Digital Administrative State

The Right to Human Empathy in an Automated State 
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