
Opprop blant militært personell for forbud mot autonome våpen 

Fullt autonome våpen er våpensystemer som kan identifisere og skyte på mål uten at et 

menneske kontrollerer dem. Med autonome våpen menes ikke væpnede droner som er under 

menneskelig kontroll, men maskiner som selv vil ta beslutningen om å drepe eller ikke - uten at 

mennesker er involvert. Den beslutningen om å drepe vil ikke være et resultat av den kunnskap, 

intelligens, opplæring, erfaring, humanitet, moral, situasjonsbevissthet og forståelse for krigens 

lover og internasjonal humanitær rett som menn og kvinner i uniform bruker for å treffe slike 

beslutninger i kamp.  Kun på grunn av programvare som trolig utvikles i et sterilt laboratorium 

flere år før beslutningen om å drepe skal tas, vil maskinen vil avgjøre om et mål er en 

stridende eller ikke. Det å overlate beslutninger om liv og død til en maskin, er moralsk, etisk 

og juridisk uforsvarlig. 

Ingen land har tatt i bruk fullt autonome våpen ennå, men de er under utvikling i flere land. Det 

er nå vi kan sette en stopper for at disse våpnene utvikles videre og til slutt blir brukt.  

Noen mener at disse våpnene er nødvendige og uunngåelige. Det argumenteres med at de vil 

unngå tap av tjenestemenn- og kvinner. Det kan være tilfelle, hvis ikke også fienden vil ha de 

samme våpnene. Men hvis én part har dem, vil de andre følge etter. 

Vi blir fortalt at disse maskinene ikke har menneskelige svakheter, at de ikke blir slitne eller 

sinte, at de ikke påvirkes av vær eller mørke på samme måte som mennesker, og at de ikke 

kjenner frykt. Derfor er disse maskinene oss soldater overlegne, hevdes det. Det stemmer at 

maskiner ikke har disse menneskeskelige svakhetene. Men de kan heller ikke være ansvarlige 

for sine beslutninger. Hvis de går til angrep på sivile, vil de gjøre det ustraffet. Vi mener at 

disse våpnene bør forbys, i samsvar med eksisterende internasjonal humanitær rett.  

Teknologiske framskritt innen robotikk bistår allerede soldater på områder som identifisering av 

improviserte bomber, søk og redning og med noen ingeniøroppdag. Mange i uniform – både i 

tjeneste og pensjonerte – er imidlertid alvorlig bekymret for utsiktene for å overlate til maskiner 

det å ta beslutninger om hvorvidt, hva og når det skal drepes. Autonome våpen kan ikke stå til 

regnskap for sine handlinger. Vi betviler at maskiner - særlig i assymetrisk krigføring - er i 

stand til å skjelne på en pålitelig måte mellom lovlige mål på den ene side og mennesker, biler 

og bygninger som har krav på beskyttelse på den andre siden.  

Som tjenestegjørende og pensjonerte soldater slutter vi oss derfor til oppropet om et forbud mot 

utvikling, utplassering og anvendelse av våpensystemer som kan ta autonome beslutninger om 

maktbruk. 

 


