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Militära representanter ställer krav på ett förbud mot autonoma vapen 

 

Helt autonoma vapen (”fully autonomous weapons”) är vapensystem som kan identifiera och avfyra 

attacker mot mål utan att en människa kontrollerar dem. Det rör sig inte om beväpnade drönare, vilka 

opererar under mänsklig kontroll, utan om maskiner som själva skulle kunna bestämma huruvida de ska 

döda eller inte - utan mänskligt ingripande. Beslut om att döda skulle då inte grunda sig på de färdigheter 

och den kunskap, fattningsförmåga, träning, erfarenhet, humanitet, moralitet, situationsmedvetenhet och 

förståelse för krigets lagar och humanitär rätt som kvinnor och män i uniform använder sig av i strid. En 

maskin skulle avgöra om målet är en kombattant, baserat på programmering som sannolikt utvecklats i 

ett sterilt laboratorium flera år före beslutet att döda fattas. Idén om att överlämna beslut om liv och död 

till en maskin brister ur moraliskt, etiskt och rättsligt perspektiv.  

 

Än så länge har inget land använt helt autonoma vapen, men systemen är under utveckling i flera länder. 

Tiden är inne för att sätta stopp för deras utveckling och slutliga användning. 

 

Vissa hävdar att helt autonoma vapen är nödvändiga och oundvikliga. Bland argumenten finns till exempel att 

sådana vapen skulle öka överlevnadsförmågan hos militärer. Detta skulle kunna vara fallet om fienden inte har 

liknande vapen. Men om autonoma vapen utvecklas och börjar användas av den ena sidan i en konflikt, är risken 

uppenbar för att den andra sidan följer efter. 

 

Vi får höra att maskinerna inte har mänskliga svagheter, att de inte blir trötta eller arga och att de inte påverkas av 

externa faktorer så som väderförhållanden eller mörker i den utsträckning som människor gör. Vi får höra att dessa 

maskiner inte skulle känna någon rädsla och att de skulle vara överlägsna soldater. Maskiner har inte dessa 

svagheter, de är inte heller ansvariga för sina egna beslut - maskiner kan och skulle attackera med straffrihet. Vi 

anser att egenskaperna hos dessa vapen bör förbjudas i enlighet med rådande internationell humanitär rätt. 

 

Teknologiska framsteg inom robotteknik bidrar redan till militär verksamhet på flera områden, så som i insatser för 

att upptäcka sprängladdningar samt utföra sök- och räddningsaktioner och vissa ingenjörsuppgifter. Men många 

såväl aktiva som pensionerade militärer uttrycker idag djup oro inför scenariot att maskiner kan ges möjlighet att 

fatta beslut om liv och död. Autonoma vapen är inte ansvariga för sina egna handlingar. Det finns ett utbrett tvivel 

kring att maskiner skulle vara kapabla att på ett tillförlitligt sätt, i enlighet med internationell humanitär rätt, skilja 

mellan mål som är involverade i strid respektive mål som inte är det - särskilt i koppling till asymmetrisk krigföring. 

 

Vi ansluter oss idag till de krav som nu lyfts för att förbjuda utveckling, utplacering och användning av helt 

autonoma vapensystem, vilka utan mänsklig kontroll skulle fatta beslut om våldsanvändning.  
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