
Parlamentaarinen lupaus

Ole aloitteellinen tappamisen automatisoinnin ehkäisemiseksi

Kansanedustajilla on keskeinen rooli sellaisen kansainvälisen sopimuksen tukemisessa, joka
ehkäisee tappamisen automatisoinnin ja takaa voimankäytön inhimillisen hallinnan.

Stop Killer Robots kehottaa eduskuntien ja parlamenttien jäseniä ympäri maailmaa
allekirjoittamaan tämän lupauksen ja rohkaisemaan hallituksia aloittamaan neuvottelut autonomisia
asejärjestelmiä säätelevästä kansainvälisestä sopimuksesta. Tukesi auttaa suojautumaan
asejärjestelmien autonomian aiheuttamilta eettisiltä,   oikeudellisilta ja humanitaarisilla riskeiltä ja
edistämään rauhallisempaa maailmaa nyt ja tulevaisuudessa.

“Me allekirjoittaneet parlamentin jäsenet olemme syvästi huolissamme asejärjestelmien
autonomian kehittämisen ja käytön aiheuttamista eettisistä, oikeudellisista ja humanitaarisista
riskeistä. Koneiden ei pitäisi tappaa ihmisiä. Lupaamme tukea hallituksiamme neuvottelemaan
uudesta autonomisia asejärjestelmiä säätelevästä kansainvälisestä sopimuksesta, joka ehkäisee
tappamisen automatisoinnin ja takaa voimankäytön riittävän inhimillisen hallinnan.”

Allekirjoita lupaus

Lupaus on avoin kaikille nykyisen kansallisen, osavaltion/alueellisen tai kansainvälisen
eduskunnan, parlamentin tai kongressin jäsenelle missä tahansa päin maailmaa. Voit allekirjoittaa
lupauksesi lähettämällä sähköpostia pledge@stopkillerrobots.org viralliselta tililtäsi ja ilmoittaa, että
haluat tulla lisätyksi allekirjoittaneisiin, tai lähettää allekirjoitetun kopion lupauksesta. Voit ilmoittaa
tahdostasi allekirjoittaa lupauksen myös kampanjan Suomen koordinaattorille:
kaisu.kinnunen@sadankomitea.fi.

Allekirjoitus ja nimenselvennys

mailto:kaisu.kinnunen@sadankomitea.fi


Parliamentary Pledge

Take leadership to reject the automation of killing

Parliamentarians have a vital role in supporting momentum towards an international treaty that
rejects the automation of killing and ensures meaningful human control over the use of force.

Stop Killer Robots calls upon parliamentarians around the world to take this pledge and encourage
governments to begin negotiations on an international treaty on autonomous weapon systems.
Your support will help safeguard against the ethical, legal, and humanitarian risks posed by
autonomy in weapon systems and promote a more peaceful world now and for generations to
come.

“We, the undersigned parliamentarians, are deeply concerned about the ethical, legal, and
humanitarian risks posed by the development and use of autonomy in weapon systems. Machines
should not kill people. We pledge to support our governments to negotiate new international law on
autonomous weapon systems that rejects the automation of killing and ensures meaningful human
control over the use of force.”

Sign the pledge

The pledge is open to any current member of a national, state/regional, or international parliament
or congress, in any part of the world. To take the pledge, you can email
pledge@stopkillerrobots.org from your official parliamentary account indicating that you wish to be
added, or email us a signed copy of the pledge.

Signature


