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Sedan 2000-talets början har användingen av 
drönare, även kallade Unmanned Combat Aerial 

Vehicles (UCAV), blivit allt vanligare i krig. Det land 
som i störst utsträckning använder sig av drönare är 

USA. De började nyttja dem under kriget i Afghanistan 
för att inte riskera amerikanska liv i strid. Sedan dess har 

man också genomfört attacker i Yemen, Sudan och Pakistan. 
Bland andra länder som innehar attackdrönare finner man 
Israel, Ryssland och Storbrittanien.
Obemannade luftfarkoster finns i många olika modeller, 
och används både i spaningssyfte och för militära attacker. 
Gemensamt för alla drönare är att de är radiostyrda eller 
målsökande, vilket innebär att flygningen sker utom synhåll 
för den som styr planet. Före detta drönaroperatörer har rap-
porterat om posttraumatiska stressymptom som en följd sitt 
arbete.  
Användingen av drönare har blivit vida kritiserad. Nästan 200 
barn har fallit offer för attacker i Pakistan, och en domare i 
Peshawar har dömt ut attackerna som krigsbrott då de ut-
förts i länder USA officiellt inte är i krig med. 
Trots detta fortsätter användingen av drönare som attack-
vapen. Faktum är att under president Barack Obama har  
fler attacker genomförts än under den tidigare presidenten 
George W Bushs tid vid makten. Obama godkänner person-
ligen vilka misstänkta al-Qaida-medlemmar drönaroperatör-
erna ska attackera.
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Pakistan
Attacker under Obama: 318
Attacker av USA sedan 2004: 370
Rapporterade dödsoffer: 2,548-3,549
Rapporterade civila dödsoffer: 411-890
Barn rapporterade döda: 168-197
Rapporterade skadade: 1,177-1,480

Yemen
Konfirmade attacker av USA: 46-56
Totalt rapporterade dödsoffer: 240-349
Rapporterade civila dödsoffer: 14-49
Barn rapporterade döda: 2
Rapporterade skadade: 62-144

Möjliga ytterligare attacker av USA: 80-99
Totalt rapporterade dödsoffer: 284-454
Rapporterade civila dödsoffer: 25-50
Barn rapporterade döda: 9-11
Rapporterade skadade: 78-101

Källor
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Sprid informationen
Ladda ner, vik och kasta en målsökande kunskapsdrönare.  
http://www.knutstahle.com/kunskapsdronare.pdf

Text och grafik
Knut Stahle

Drönare blir ett allt vanligare vapen i USA:s krig mot terrorismen.  
Hundratals civila har redan fått sätta livet till i attackerna och operatör-

erna vittnar om psykisk ohälsa. Ändå fortsätter de förarlösa flygplanen nyttjas. 
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Bush: 47
Obama: 318

Antal attacker under  
Bush/Obamas administration 

Tre olika modeller  
av drönare

MQ-1 Predator MQ-9 Reaper X-47B

939 civila
2959 militära 

Uppskattade civila resp. militära dödsoffer  
för USA:s attacker i Yemen och Pakistan

Drönare tillhörande USA känns bland annat  
igen på att de är märkta med United States Air 

Force (USAF) stjärnemblem.  
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“När drönarna anfaller, ser de inte barn.”


