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Oproep van militair personeel voor een verbod op autonome wapensystemen. 

Volledig autonome wapens zijn wapensystemen die doelen kunnen identificeren en aanvallen zonder 

betekenisvolle menselijke controle. Het gaat niet om gewapende drones die nog door een mens bestuurd 

worden, maar om machines die kunnen besluiten om wel of niet te doden zonder tussenkomst van een 

mens. Het besluit om te doden zou niet het resultaat zijn van de vaardigheden, intelligentie, training, 

ervaring, menselijkheid, moraliteit, situational awareness en begrip van het oorlogsrecht en het 

internationaal humanitair recht, dat mannen en vrouwen in uniform gebruiken om zulke beslissingen te 

nemen op het slagveld. 

Een machine zou bepalen of een doelwit een combattant was, puur gebaseerd op programmering, die 

hoogstwaarschijnlijk is ontwikkeld in een steriel laboratorium jaren voordat de beslissing om te doden 

wordt gemaakt. Het overdragen van beslissingen over leven en dood aan een machine is moreel, 

ethisch en juridisch fout. 

Er is nog geen land dat volledig autonome wapens heeft ingezet, maar ze worden ontwikkeld door 

verschillende landen. Nu is het moment om deze ontwikkeling en uiteindelijke inzet ervan te stoppen. 

Sommige zeggen dat deze wapensystemen nodig en onvermijdelijk zijn. Een argument is dat ze de 

overlevingskansen van militairen zouden vergroten. Dat zou zo kunnen zijn als vijanden niet over 

vergelijkbare wapensystemen zouden beschikken, maar als één leger ze heeft, zal een ander ze ook 

hebben. 

Er wordt gezegd dat machines geen menselijke tekortkoming hebben, ze worden niet moe, ze worden 

niet boos, ze hebben geen last van het weer of het donker zoals mensen dat hebben, ze kennen geen 

angst en daardoor zouden deze machines superieur zijn in vergelijking met een soldaat. Machines 

hebben deze tekortkomingen niet, noch zijn zij verantwoordelijk of aansprakelijk voor hun besluiten – 

ze zouden straffeloos kunnen aanvallen. Wij vinden dat de eigenschappen van deze wapens in 

overeenstemming met het bestaande Internationaal Humanitair Recht verboden zouden moeten 

worden. 

Technologische ontwikkelingen in robotica ondersteunen soldaten al op het gebeid van de detectie van 

explosieven, search and rescue, en sommige ingenieurs taken. Desalniettemin zijn er vele militairen, 

zowel in dienst als buiten dienst, die zich ernstige zorgen maken over het vooruitzicht om machines te 

laten besluiten over of, wat en wanneer te doden. Autonome wapens zijn niet aansprakelijk voor hun 

acties. Er zijn grote zorgen, vooral ook met betrekking tot asymmetrische oorlogsvoering, of machines 

in staat zullen zijn om onderscheid te maken tussen doelen die juridisch gezien aangevallen mogen 

worden en doelen waarbij dat niet mag. 

Wij militairen van zowel de marine, luchtmacht en landmacht, zowel in dienst als buiten dienst, sluiten 

ons aan bij de oproep voor een verbod op de ontwikkeling, inzet en gebruik van wapensystemen waarbij 

de beslissing tot het gebruik van geweld autonoom genomen wordt. 
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