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Hej och tack för att ni, Folk och Försvar anordnar det här seminariet. Tack för 

inbjudan Lars. 

 

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF har arbetat länge för att 

lyfta frågan om drönare såväl i Sverige som internationellt men det känns som att 

frågan har fått liv här i Sverige ganska nyligen, och har tagit ytterligare fart till och 

med bara sedan jag fick inbjudan till det här seminariet. 

 

Jag har blivit ombedd att tala på temat ”Verklighetens drönare”.  

Mycket av det jag vill säga i den här frågan rör just de folkrättsliga aspekterna men 

det har redan berörts så väl av Mark och Hans.  

 

Jag tänkte därför istället försöka närma mig den verklighet som människor lever i 

idag på grund av drönarteknikens boom de senaste åren, men även ta ett mer etiskt 

och moraliskt perspektiv. 

 

Jag representerar en fredsorganisation. IKFF är en internationell organisation med 

sektioner i 36 länder. Jag representerar den svenska sektionen.  

 

Som fredsorganisation har vi ett särskilt uppdrag och mandat. Vi ska stå upp för det 

som av andra kallas naivt och omöjligt. Vi gör det för att de som står för motsatsen 

drar sina argument lika långt. För att inte mittpunkten ska dras ned så protesterar vi, 

ibland högljutt. Jag säger det här för att ni ska förstå min utgångspunkt till skillnad 

från industrins eller för delen forskarens uppdrag.  
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Utifrån detta så vill jag gärna beröra det som sagts tidigare idag/ofta nämns i 

relation till drönartekniken. Nämligen att det inte är tekniken i sig som är problemet 

utan dess användning. Det är att förenkla diskussionen. Den våldsanvändning som 

drönare möjliggör och som ger de folkrättsliga konsekvenser som Mark och Hans har 

nämnt skulle inte vara möjliga med tidigare typer av teknik. Den typ av avrättningar 

som genomförs skulle inte kunna genomföras av USA på pakistansk mark till 

exempel. Tekniken i sig behöver därför också diskuteras, inte bara användandet. Och 

då har vi ännu inte diskuterat så kallade civila drönare. Tekniken påverkar vårt 

handlande, det påverkar möjligheterna till en ny typ av agerande.  

 

Den kanske viktigaste frågan, när jag nu blivit ombedd att tala om verklighetens 

drönare, och som jag tycker inte har diskuterats nog är hur denna nya 

våldsanvändning och inte minst retoriken och rapporteringen kring accentuerar vår 

rangordning av mänsklighet. Vem räknas som människa och har därmed rätt till en 

grundläggande mänsklig rättighet som rätten till liv? 

 

När vi diskuterar siffror såsom att mellan 2500 och 3500 personer har dödats varav 

mellan 400 och 800 civila så har vi redan fråntagit de ”icke-civila” den 

grundläggande rättigheten till opartisk rättegång. Genom att till och med de som 

motsätter sig idéen om att det går att föra ett krig mot en företeelse, terrorism, har 

anpassat sig till att misstänkta terrorister faller utan för mänskligheten så har vi gått 

en farlig utveckling till mötes.  
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Precis som Hans nämner (?) går det inte att diskutera verklighetens drönare utan att 

beröra det så kallade ”kriget” mot terrorismen och dess konsekvenser för vår 

förståelse av mänsklighet.  

- - - - - - - 

Dessa attacker utförs än så länge främst av länder såsom Israel, USA och 

Storbritannien. Storbritannien genomförde sin första drönarattack styrd från 

Storbritannien i förra veckan.  

 

Bortom de dödsfall som följer av attackerna utsätts människor för omänskligt 

lidande i ett krig som förs i länder i fred. Barn och vuxna lever under hot. Flera 

organisationer rapporterar om människor som lever med ångest och posttraumatiskt 

stresssyndrom. 

 

Jag nämner detta i koppling till frågan om rangordning av mänsklighet för vi måste 

avhumanisera dessa offer för att legitimera dessa attacker utanför lag och rätt. Vi 

måste på något sätt säga oss att det lidande de upplever, i länder som formellt sett 

lever i fredstid, på något vis skiljer sig från det lidande vi skulle uppleva om hus 

omkring oss, utan förvarning blev bombade. Att deras utsatthet skiljer sig från det vi 

skulle uppleva om vi gick på gatan med ett surrande ovanför våra huvuden från ett 

hot vi inte känner. 

 

Det irrationella i denna våldsanvändning blir tydlig först när det får ett mänskligt 

ansikte. Först då blir den kontraproduktiva reaktionen på dessa attacker tydlig. 

Genom att se de som drabbas som rangordnade på samma nivå som dig själv på 
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skalan av mänsklighet blir deras reaktioner förståeliga. Hur skulle jag reagera? Skulle 

jag förstå syftet? Eller skulle jag fyllas av motstånd? 

- - - - - - - 

Jag tänkte till sist avsluta med att nämna de argument som ofta förs fram som gör 

åtskillnad mellan de civila och militära drönarna. Dels kräver de civila drönarna en 

större diskussion om integritet och en öppen diskussion om avvägningar mellan den 

mänskliga rättigheten till privatliv och självbestämmande i relation till vad som 

uppnås.  

Jag var i förra veckan i Nigeria för ett regionalt möte med våra systersektioner i 

Afrika. Jag pratade då med vår ordförande IKFF i DR Kongo. Jag frågade vad hon 

tyckte om att MONUSCO ska utöka sitt användande av drönare. Hon hade fler 

frågor till mig än svar. Trots att hon är en politiskt engagerad, välutbildade person 

som lever i huvudstaden hade användandet av drönare i hennes land bara nått 

henne ryktesvis. Frågan om huruvida de skulle komma att beväpnas var oklart för 

henne och hon uttryckte stor oro för vem som skulle dra gränsen för hur de används 

och vem som skulle få tillgång till informationen. Hon präglades av stor frustration 

och maktlöshet. Hon har valt att kanalisera detta i fredsarbete. Andra i våldsam 

extremism.  

 

Återigen slogs jag av vår rangordning av mänsklighet. Vilka villkor skulle vi ställa 

för att själva övervakas av drönare av internationella styrkor? Var drar vi gränsen? 

Och förväntar vi oss att människor i andra delar av världen ska acceptera en annan 

gradskala? 
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Om jag får avsluta med en kommentar om Sveriges roll i denna utveckling så ser jag 

ett vägskäl. Som fredsorganisation kan jag se att Sverige har en unik möjlighet, som 

ett litet land med förhållandevis väldigt står krigsmaterielindustri att tidigt inför 

nationella riktlinjer om användande av och övandet med drönare på svenskt område. 

Vi bör inte främja teknikutvecklingen förrän grundläggande frågor om dess 

användning är besvarade. Än så länge har vi hållit dessa frågor på en armlängds 

avstånd för vi skiljer på människor här och där. Men den våldsanvändning som följt i 

teknikutvecklingens spår fungerar kontraproduktivt och när de 50 stater som besitter 

drönare väljer att tolka internationell rätt som den hittills de facto har tolkats så kan 

vi inte stå oberedda.  


