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Onderzoek VN naar drones

De kritiek op het gebruik van drones zwelt aan, 

terwijl het gebruik van de onbemande vliegtuigen 

toeneemt. De Verenigde Naties gaan daarom 

onderzoeken hoeveel doden er nu precies vallen 

bij aanvallen met drones. Dat meldt de BBC.

Volgens de VN gaan de aanvallen met de 

onbemande vliegtuigjes te vaak mis. VN-

rapporteur Ben Emmerson QC vindt dat er 

daarom meer regels moeten komen. Als dat niet 

gebeurt, zal volgens hem het aantal aanvallen blijven groeien. Grootste kritiekpunt is dat daarbij 

onschuldige burgerslachtoffers vallen. Voorstanders zeggen juist dat de drones heel gericht 

aanvallen kunnen uitvoeren, waardoor er uiteindelijk minder burgerdoden zijn.

Meeste aanvallen door VS

Er zijn 51 landen die drones kunnen inzetten. De meeste aanvallen worden uitgevoerd door de 

Verenigde Staten. In Pakistan maakten ze zich al eerder boos over de burgerdoden die door 

Amerikaanse drones vielen.

Volgens het Britse Bureau of Investigative Journalism heeft de VS met drone-aanvallen tussen 

2004 en 2013 alleen al in Pakistan 3461 mensen gedood, onder wie 891 burgers. Onder president 

Obama is het aantal aanvallen met onbemande vliegtuigjes fors toegenomen.

Drones steeds autonomer

Filosoof Mark Coeckelbergh, die onderzoek doet naar de ethiek van onbemande dodelijke 

voertuigen, deelt de kritiek op het gebruik van drones. Hij wil dan ook meer discussie over het 

gebruik ervan en steunt oproepen van collega-wetenschappers om geen drones te ontwikkelen die 

zelf kunnen beslissen om iemand te doden. De ontwikkeling gaat namelijk zo snel, dat de drones 

steeds autonomer kunnen opereren.

Volgens Coeckelbergh zijn er nog meer ethische bezwaren. Zo maken de onbemande vliegtuigen 

het makkelijker een oorlog te beginnen, omdat ze vrij simpel in te zetten zijn. De bestuurder verliest 

daarnaast snel het contact met de werkelijkheid. "De bestuurder staat letterlijk en figuurlijk ver van 

het slagveld af, het lijkt wel een computerspel. Dat maakt het doden makkelijker", aldus 

Coeckelbergh.

Internationale afspraken

Coeckelbergh hoopt op internationale regels: "Er zou bijvoorbeeld afgesproken kunnen worden dat 

drones alleen mogen worden gebruikt voor verkenning en niet om te doden. Maar het is een 
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Onderwerpen: Verenigde Naties universiteit twente drones Verenigde Staten Pakistan Mark Coeckelbergh

moeilijke kwestie. Over landmijnen zijn er bijvoorbeeld wel afspraken, maar daar houdt ook niet 

iedereen zich aan." 

De onderzoekers gaan 25 gevallen bekijken, in Pakistan, Afghanistan, Jemen, de Palestijnse 

gebieden en Somalië. Ze onderzoeken wie het doelwit was, of de acties legaal waren en hoeveel 

burgerslachtoffers er zijn gevallen. Het onderzoek zal nog dit jaar gepresenteerd worden aan de 

Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Dronestagram

Wil je weten op welke plekken aanvallen met drones hebben plaatsgevonden? Dronestagram houdt 

het bij en vermeldt ook het aantal slachtoffers.

Door: Anna
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