Qui som?
Som una comunitat de persones procedents de diferents
disciplines i sectors que, des de la diversitat dels nostres
interessos, coneixements i habilitats, vetllem pel compliment i
les garanties dels Drets Humans en el desenvolupament i
l’aplicació de les tecnologies de la Intel·ligència Artificial (IA).
El nostre treball se centra en l’Estat Espanyol però qualsevol
persona interessada és benvinguda a col·laborar
independentment de la seva localització.

Per què hem creat Algorights?
L’avenç de la IA presenta reptes ètics i morals sense precedents
que últimament estan sent objecte de debat tant en
l’administració pública com en el sector privat. A ALGORIGHTS
creiem que aquesta cojuntura presenta una oportunitat única
per a que aquesta tecnologia es dissenyi, desenvolupi i
s’implementi de forma democràtica i en garantia dels drets
humans.
Per això advoquem per la participació de la societat civil en el
debat. Si volem una IA democràtica i justa, la societat civil ha
d’estar present i formar part dels espais de presa de decisions
sobre la conceptualització, disseny, desenvolupament,
implementació i avaluació de la IA.
Amb aquest objectiu volem crear una xarxa col·laborativa per
promoure la participació de les persones i de les organitzacions
de la societat civil en l’àmbit de les tecnologies de la IA des
d’un enfocament centrat en els Drets Humans.

Una xarxa que promogui i crei coneixement en relació amb la IA
per contribuir a la democratització de la mateixa fomentant
el pensament crític en la població. Busquem, entre altres coses,
promoure eines d'avaluació i investigació per fomentar
la transparència algorítmica de les administracions públiques
i del sector privat.

ELS NOSTRES VALORS
A ALGORIGHTS volem ser una comunitat OBERTA i INCLUSIVA.
Qualsevol persona que tingui ganes i temps pot participar i ajudar
a promoure la democratització de l’accés, creació i aplicació del
coneixement de la IA amb un enfocament des dels Drets
Humans. Com més gran sigui el número de perspectives
i experiències millor serà el nostre treball.
ALGORIGHTS és també un espai MULTIDISCIPLINAR i PLURAL.
Som un conjunt de persones de diferents àmbits i amb
coneixements molts variats. Ens uneix voler que la societat civil
tingui un paper clau en el desenvolupament de la IA i ho fem
a través del pensament CRÍTIC i la COL·LABORACIÓ.
Som una comunitat basada en la TRANSPARÈNCIA.
Creiem que la claredat i mostrar com funcionen els nostres
processos és beneficiós per la societat.
La comunitat es composa de persones amb perspectives i
posicionaments ideològics diversos l’eix comú de les quals és
la DEFENSA DELS DRETS HUMANS.
Treballem de forma ORGÀNICA i estem en constant evolució.

