
Audun Lysbakken 
Leder i Sosialis,sk Venstrepar, 

Januar 2021. Nominasjon ,l Nobels fredspris: 
Campaign to Stop Killer Robots  -  h;ps://www.stopkillerrobots.org 

Her er begrunnelsen jeg har sendt inn med nominasjonen: 
  
Campaign to Stop Killer Robots er en internasjonal koalisjon av NGOer som jobber for et forbud mot 
programmerte selvstyrte våpensystemer som bryter med sivil reI, internasjonal humanitær reI og 
menneskereLghetene. 
  
Campaign to Stop Killer Robots ble lansert i 2013 og er en internasjonal koalisjon av ikke-statlige 
organisasjoner som jobber for et forbud mot programmerte selvstyrte våpensystemer.   
  
Disse våpensystemene, også kalt drapsroboter, er roboter med kuns,g intelligens som er 
forhåndsprogrammerte ,l selv å vurdere situasjoner på slagmarken ut fra giIe preferanser, og 
iverkseIe angrep uten menneskelig inngripen. En meningsfull menneskelig kontroll med 
våpensystemer er grunnleggende for å kunne bestemme ansvar i en krigssituasjon og sikre 
beskyIelse av sivile. Utviklingen av autonome våpensystemer er nå nådd et punkt hvor det er 
vanskelig å bestemme om en kan ha meningsfull menneskelig kontroll av autonome våpensystemer i 
enhver krigssituasjon. Derfor er forslagss,ller enig med Campaign to Stop Killer Robots i at et 
internasjonalt forbud mot drapsroboter er den rik,ge veien å gå for å oppnå deIe.  
  
Drapsroboter har vanskelig for å skille mellom sivile og militære på slagmarken, og for å ta 
proporsjonalitet i betraktning ved et angrep. Et annet problem knyIes hvem som skal stå ansvarlig for 
krigshandlingene som blir uRørt. I en situasjon hvor en mulig krigsforbrytelse er begåI av en 
drapsrobot, er det vanskelig å se for seg hvem anklagen skal reIes mot. En siste bekymring knyIet ,l 
drapsroboter er at de senker terskelen for å gå ,l krig. En lavere sannsynlighet for menneskelige tap 
kan gjøre det mer aIrak,vt å iverkseIe angrep. 
  
Kampanjen jobber for fred gjennom en nedrustningsstrategi, og er derfor helt i tråd med Alfred 
Nobels testamente som vektlegger neIopp deIe som en vei ,l fred. Å gi Fredsprisen ,l Campaign to 
Stop Killer Robots vil sende et vik,g signal: sivile i krigsområder trenger beskyIelse, ikke maskiner 
som tar avgjørelser uten meningsfull menneskelig kontroll. 
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