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Ekoiztu duen korporazioak berak zabaldutako
argazki handian, BAE Systemsek eraikitako
Taranis hegazkin osorik autonomoaren pro-
totipoa, Britainia Handiko Defentsa Ministe-
rioak 2010ean aurkeztu zuena. Zeltentzako
trumoiaren jainkoa zen Taranis. Irudi txikian,
berriz, Hego Koreako armadarentzako Sam-
sung korporazioak sortu duen Samsung
SGR-A1 lurreko robota; bi Koreen arteko
mugan ezartzekoak dira horrelakoak, solda-
duen lan bera egin dezaten, bakoitza
200.000 dolarretan. Robot gerlarien kontra-
ko kanpainan ari den Stop Killer Robots
guneak salatu duenez, Taranis britainiarra
osotasunean eta Samsung-SGR-A1 korearra
hein handian, jadanik gai dira autonomia
osoz etsaiak bilatu, identifikatu eta suntsi-
tzeko, hots, hiltzeko: “Soldaduen ordez robo-
tak erabiltzeak ekar lezake agintariek gerrara
errazago jotzea eta populazio zibilak jasan
beharreko kalteak handitzea”.  

2003: GOOGLEI ‘DRONE’ GALDETU
eta fikzio zientziazkoak ziruditen
hegazkinen argazkiak azaltzen
zitzaizkizun, ezein piloturen bizia
arriskatu gabe urrutiko etsaia kali-
tzeko ahalmena omen zutenak.
2014: Googlen “drone” bilatzen
baduzu, berehala azalduko zaizkizu
Afganistango edo Yemeneko herri-
tarrak manifestazioan garrasika
hegazkin hilgarriok egin triskantzak
salatzen. Erlamandook estrategia
militarren osagai funtsezkoak dira
gaur, alde batera utzita bizimodua-
ren gainerako ataletan aurkitu zaiz-
kien aplikazio anitzak.

Gerraren teknologizazioan
2012ko azaroan Amerikako Estatu
Batuetako Defentsa Idazkariorde
Ashton Carterrek urrats berria ira-
garri zuen 3000.09 zuzentaraua
sinatuz: “Indar hilgarria erabiliko
duten arma   autonomo eta erdi-
autonomoz osatutako sistema disei-
natu, garatu, erosi, probatu, antola-
tu eta erabiltzeko estrategia”.
Politikariek errealitaterik beldurga-
rrienak hitz gezatan desitxuratzen
maisuak direnez, formulak hitz lauz
esan nahi du gizakiaren esku-har-
tzerik gabe beste gizaki bat hiltzeko
gai diren robotek argi berdea dau-
katela.

Bulletin of  Atomic Scientists aldiz-
kariak ez du sentsazionalismorik
egiten. Arrisku nuklearrez bezala

–ez dago energia nuklear zibilaren
kontra– munduko bakea mehatxa-
tzen duten gainerako arriskuez
puntako informazio eta iritziak bil-
tzen dituen buletin horretan Mark
Gubrudek plazaratu du “US killer
robot policy: Full speed ahead” (AEBen
politika robot hiltzaileez: aurrera
ziztu bizian) analisia. Princetongo
unibertsitatean ikerlari ari da
Gubrud eta International Commi-
ttee for Robot Arms Control era-
kundeko kidea da.

“Indar hilgarria erabiliko duten
arma autonomo eta erdi-autono-
moak”: bereizketa horretan ei datza
gakoa, arma hilgarri bat gizakiaren
aginduarekiko erdi-autonomoa
denetik osorik autonomo bilakatua
den urrats txikian.

Gubrudek dioenez, AEBetako
buruzagi militarrek orain artean
beti ukatzen zuten arma autonomo-
ak, robotak, prestatzen ari zirenik.
Armada barneko kide asko omen
zegoen horien kontra. Zer esanik ez
herritarren gehiengoa, arma kon-
bentzional ezagunek ere gizakiaren
kontrola galdurik eragiten dituzten
sarraskiak gogoratzen dituztelako,
esaterako gudu zelaietan urte luze-
tarako lagatako mina hilgarriak.
Giro horretan, Gobernuak 2009an
ezabatu zuen robot eta drone
berriak antolatzeko 300.000 milioi
dolarreko programa.

Baina Armadaren barnean eten
gabeak ziren hiltzeko makinen alde-
ko kanpainak. Aldizkari militarretan
argudiatzen zen gerrako tresna
berrien eraginkortasuna gehien
mugatzen zutenak gizakiak berak
zirela, gerra bilakatzen ari zela biz-
korregia eta konplexuegia gizakiek
bertatik kudeatu ahal izateko. Ahaz-
tu gabe aurrekontuen argudioa:
robotak merkeago aterako direla
gizakiak baino. Zuzentarau berriak
arrazoi eman die eta bidea ireki
gerrarako makinei autonomia aitor-
tzea aldarrikatzen zutenei. 

Gudari mekanikoen moratoria
Militarrak ohartuak ziren 2003rako
makina gero eta burujabeagoek ezin
zutela bermatu gerraren nazioarte-
ko lege humanitarioak betetzea, zei-
nak exijitzen baitu erasoetan borro-
kalariak bereiztea populazio
zibilarengandik eta zibilei kalte han-
diegiak ez eragitea.

Beste batzuek alderantzizkoa alda-
rrikatu dute, alegia ondo programa-
tutako robotek gudu batean jokabide
etikoagoa edukiko dutela emozioek
baldintzaturik bizi diren gizakiek
baino. Gubruden esanetan, eztabaida
handia dago adituen artean, nahiz eta
gehienek aitortzen duten makinek
nekez bereiziko dituztela zibilak eta
gudariak, eta ustezko etsai armatuak
neutralitzatzeko erabili beharreko

Airetik piloturik gabe hegan egiteaz gain balak, bonbak eta
misilak telegidaturik jaurtitzen dituzten aireplanoak denean
zabaldu dira 2004an Iraken erabiltzen hasi zirenetik. Orain

arma ekoizleak hurrengo jauzia ari dira prantatzen:
autonomia osoz gizakiaren kontrolik gabe etsaia bilatu,

ezagutu eta hilko duten soldatu robotak.    

Dronea ikusi dugu,
aurki robot hiltzaile
erabat autonomoak    
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indarraren proportzionalitatea ere
ezin dutela oraingoz ongi erabaki.

Gutxieneko etikoak zaindu
nahian, zenbaitek proposatu izan
du robotek edukitzea baimena
etsaiaren beste makina eta materia-
lei erasotzeko, haien robotak barne,
baina ez gizakiei. Edo eta makinek
gizakiaren baimena eskatu behar
izatea beren erasoan halako bortiz-
keria maila bat gainditzekotan.
Azken hamar urteotan Irak, Afga-
nistan, Pakistan eta abarretan dro-
neek eragindako zibil errugabeen
heriotzak erakutsi dutenez, inongo
armadak bere robotak horrela pro-
gramatuko dituela pentsatzea ames-
keria zozoa baizik ez da.

AEBetako Armadaren 3000.09
zuzentarauak honako esaldia dakar:

“Arma autonomo eta semi-autono-
moak sortuko dira buruzagiei eta
operadoreei ahalbideratzeko erabili
beharreko indarrari buruzko giza
irizpide maila egokia”. Idazkera
bihurriak zerbait argitzen nahi duela
dirudien arren, ez du esaten gizaki
bat hiltzeko erabaki baten atzean
beste gizaki bat egon behar duenik,
makinak berak egin lezake. Buruza-
gi batek bidali lezake robot bat
misio batera, honi utzirik hori bete-
tzeko nori eraso behar dion eraba-
kitzea.

Arma automatiko eta semi-auto-
matikoen arteko bereizketa oso da
lausoa. Semi-automatikoak dira dro-
neak bezalakoak, gizakiak hautatu
du bere ehizakia, makina programa-
tu du eta bidali hura desegitera.

Kontua da teknologiaren aurrerape-
narekin, makinak gero eta ahalmen
handiagoa duela egoera ezberdinen
aurrean egin beharrekoa hautatze-
ko. Hasieran urrutiko pilotu edo
buruzagiak eman behar bazion
makinari honek aurkitutako etsaiari
tiro egiteko agindua... oraingo
aurrerapenekin, zergatik galdu
behar ditu makinak denbora eta
aukerak gizakiari O.K.a eskatzen?

Bestalde, gaur bertan ere dronee-
kin eta misil telegidatuekin gerta-
tzen den moduan, gizaki batek hau-
tatu duenean suntsitu beharreko
etsaia, makina ustez semi-autono-
moari eman dionean hori burutze-
ko agindua, behin operazioa abian
jarritakoan, munizio inteligente hori
ez al da de facto autonomoa?

Ireki den aro berri honetan, dio
Gubrudek, bidea zabalik daukate
etsaiak bilatu-ehizatu-hiltzeko tek-
nologiaz hornitutako makina auto-
nomoek. Robotek, esan nahi baita. 

Mark Gubrud da Arma Roboti-
zatuen Kontrolerako Nazioarteko
Batzordeko (ICRAC, ingelesezko
sigletan) kidea. Hainbat pertsonali-
taterekin elkarlanean antolatu dute
Robot Hiltzaileak Geldiarazteko
Kanpaina (Stop Killer Robots). Argu-
diatzen dute: “Makinei gudu zelaian
nor hil eta nor bizirik utzi erabaki-
tzeko ahalmena ematea, teknologia-
ren erabilera onartezina da. Lege
humanitarioak babesteko eta legali-
tatea bermatzeko funtsezkoa da
gerrako robot guztiak gizakiak kon-
trolatzea. Oso premiaz-
koa da arma erabat
autonomoak prebenti-
boki erabat debeka-
tzea”. n


