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La Intel·ligència Artificial afavorirà o
perjudicarà la igualtat de gènere?
El problema
Intel·ligència artificial (IA) es refereix al
programa
que
mostra
un
comportament intel·ligent. Utilitza
algorismes i xarxes neuronals per
prendre decisions autònomes, basades
en les probabilitats de certs resultats i
objectius que els desenvolupadors li han
ensenyat a assolir.
La IA es remunta als anys 30 amb Alan
Turing, considerat pare de la IA,
específicament l'any 1950, precisament
quan Turing publica un article amb el
títol “Computing machinery and
intelligence” a la revista Mind, on es feia
la pregunta: les màquines poden
pensar? i proposava un mètode per
determinar si una màquina pot pensar.
Els fonaments teòrics de la IA es troben
a l'experiment que proposa en aquest
article i que va passar a denominar-se
Test de Turing.
Els darrers cinc anys han estat l'expansió
de la IA en sectors on fins ara no
arribava. El 2020, la situació de
pandèmia produïda com a conseqüència
de la crisi de la Covid-19, va afavorir els
avenços de la IA en l'àmbit de la Salut,
utilitzant sensors tèrmics automatitzats
o aplicant eines de Big Data

per a la detecció primerenca de pacients
zero i el control dels focus de contagi.
D'altra banda, va créixer l'ús del “Low
Code”, tecnologia que permet a usuaris
sense formació tècnica desenvolupar de
forma intuïtiva aplicacions senzilles que
aprofitin la IA i que tingui un increment
d'ús estimat durant el 2021 al 30%. En
els propers anys s'incrementarà l'ús de
l'IoT i els dispositius controlats per veu,
no només per l'entrada més gran dels
assistents de veu de Google, Amazon o
Apple a l'àmbit domèstic sinó pel
creixement esperat de la seva
implantació a oficines i àrees de feina.
Amb tot, s'estima que la IA generi més
de 300 mil milions de dòlars anuals de
negoci a tot al llarg del 2024.
En relació amb aquesta última dada, la
qüestió de gènere pren importància: es
tem que la desigualtat de gènere
empitjori malgrat un increment de la
demanda de les anomenades habilitats
toves en el nou àmbit laboral. El debat
gira al voltant de la IA i el seu impacte al
mercat laboral: els riscos, les habilitats
necessàries per a l'adaptació al nou
món, el desplaçament de treballadors
per maquinària, etc. Però també els llocs
de treball completament nous.
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Les investigacions de la UNESCO, inclòs
l'informe de 2019 “I'd Blush if I Could:
closing gender divides in digital skills
through education”, mostren sense
ambigüitat que els biaixos de gènere
que persisteixen en els conjunts de
dades, algorismes i dispositius de
capacitació de la IA tenen el potencial de
propagar i reforçar estereotips de
gènere perjudicials.
En relació amb el desenvolupament en
termes de gènere, molts futuristes són
optimistes sobre les possibilitats de les
dones de sobreviure en aquest nou
mercat laboral, ja que les habilitats
necessàries més valorades seran una
combinació d'IA i intel·ligència social i
emocional (IE). Un mercat laboral que
valora l'empatia, la multitasca, la
col·laboració i la compassió, tots
històricament associats a les dones, pot
proporcionar més possibilitats a les
dones de ser contractades i retingudes.

Però també hi ha problemes. Els
veritables riscos per a la mà d'obra
femenina no resideixen en els tipus de
llocs de treball per als que són
adequades, sinó en si poden fer
transicions laborals sense problemes.
Per això els reptes que afronten les
dones per adaptar-se al nou món són
múltiples. En economies emergents com
la de l'Índia, per exemple, les noves
ocupacions podrien requerir una
educació secundària, fet que suposa un
repte, ja que les taxes d'educació
femenina segueixen estant darrere de
les dels homes. Les dones solen quedar
excloses de les xarxes de lideratge que
permeten als homes millorar les seves
habilitats, trobar mentors i identificar
oportunitats de treball. De vegades, això
és el resultat de les responsabilitats de
cura: recollir un nen de l'escola bressol o
visitar un pare ancià. Però també
reflecteix un prejudici inconscient que
encara fa que moltes persones associïn
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els trets de lideratge amb els homes. Per
tot això, encara que podem celebrar que
l'era de la IA pot posar en valor les
anomenades “habilitats toves”, haurem
de continuar centrant-nos en els
aspectes pràctics banals del treball el
2030 si volem incloure les dones. El món
de la IA no serà tan diferent si les dones
no tenen accés a les mateixes xarxes,
educació i oportunitats que els homes.
Un altre factor determinant és
l'automatització
de
l'ocupació
provocada per l'IA. En conduir a
l'automatització de l'ocupació, la IA
corre el risc de tenir un impacte negatiu
en l'apoderament econòmic de la dona i
en les oportunitats que hi dóna el
mercat de treball. En una investigació
recent de l'FMI s'ha comprovat que les
dones tenen més probabilitat que els
homes de veure's desplaçades a causa
de l'automatització del treball: la
majoria dels treballadors que ocupen
llocs amb alt risc d'automatització, com
els llocs d'oficina, administratius, de
comptabilitat i de caixer, són dones. Per
tant, és fonamental que les dones no es
quedin enrere a les estratègies de
formació i capacitació per mitigar
l'impacte de l'automatització en la
pèrdua de llocs de treball.
Així mateix, el desenvolupament i el
manteniment de la IA és una de les
indústries de més ràpid creixement i
amb salaris més elevats. Les feines en
aquest camp solen oferir bones
condicions de treball i beneficis. Tot i
això, la majoria dels professionals d'IA
són homes: les dones s'estan perdent.
Els pocs estudis a dia d'avui sobre la
força laboral de la indústria d'IA posen
en evidència que a la UE només el 16%
de totes les persones capacitades a IA
són dones i el 84% són homes. Fins i tot

les dones que comencen una carrera a
IA, no sempre es queden: la bretxa de
gènere a la força laboral d'IA s'amplia
amb el pas del temps. Dones amb més
de 10 anys d'experiència laboral a IA
representen el 12 % de tots els
professionals de la indústria, davant del
20 % de dones amb 0-2 anys al sector.
La solució
Si bé la IA planteja importants amenaces
per a la igualtat de gènere, també té el
potencial d'aconseguir canvis positius:
la diversitat a la indústria de la IA és clau
per desenvolupar i mantenir eines
sensibles al gènere i equitatives.
Hi ha dues formes principals per millorar
l'equilibri de gènere a la indústria de la
IA: Primer, tancar la bretxa de gènere als
camps de l'educació relacionats amb la
IA; Segon, centrar-se en l'entrada i la
retenció de dones a la indústria.
Ambdues estratègies estan fortament
relacionades amb l'objectiu 5 de
l'Agenda 2030 per al Desenvolupament
Sostenible que té com a objectiu
impulsar el compromís de la comunitat
internacional per aconseguir la igualtat
de gènere i l'empoderament de totes les
dones.
L'exposició a la tecnologia comença a
una edat primerenca. A secundària, a les
escoles de tota la Unió Europea (UE),
quatre de cada cinc nenes mai o gairebé
mai participa en activitats de codificació.
Encara que més de la meitat dels
estudiants universitaris de la UE són
dones, menys dones opten per
matricular-se a estudis de ciència,
tecnologia, enginyeria i matemàtiques
(STEM), que són molt rellevants per als
treballs relacionats amb la IA. El 2018,
les dones constituïen al voltant del 28%
dels graduats en enginyeria, fabricació i
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construcció, i només al voltant del 20%
de Llicenciats en TIC1.
En definitiva, en relació amb la IA, la UE
hauria d'implementar les mesures
següents. Primer, integrar la perspectiva
de gènere al marc polític de
transformació del mercat laboral
relacionada amb la IA. Les tecnologies
de la IA obreixen moltes oportunitats
per a la societat i l'economia. Tot i això,
la IA també contribueix a reproduir els
estereotips de gènere, el sexisme i la
discriminació. És important integrar la
perspectiva de gènere en el cicle polític
i utilitzar les eines adequades, com ara
el seguiment i l'avaluació per promoure
la igualtat de gènere a la IA. També és
crucial l'adaptació del marc legislatiu
actual sobre la igualtat de tracte per
establir mecanismes de responsabilitat
en matèria d'IA i l'accés a recursos en
cas de danys. I segon, augmentar el
nombre de dones i la diversitat de la mà
dobra de la IA. Per evitar els estereotips
de gènere i la discriminació a les
tecnologies d'IA, necessitem més
diversitat en tots els nivells de la mà
d'obra. La UE ja ha fet diversos passos en
aquesta direcció, sobretot incentivant la
participació de les dones a l'educació
STEM.

1

2nd survey of schools: ICT in Education. Shaping
Europe's digital future. (n.d.). Retrieved
February 13, 2022, from https://digital-

Tot i això, la segregació de gènere en
l'educació i l'ocupació persisteix.
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