Duivelse Dilemma’s
Drone
Leeftijd:
Niveau:

16-18 jaar
VO bovenbouw

Samengevat
Victor, een voormalig F16-piloot, voert met
drones een gevechtsmissie uit in een ver
land, totdat hij voor een onmogelijke keuze
wordt gesteld: schiet hij vele duizenden
kilometers verderop een 15 jarige Afghaanse
jongen neer om zijn maten op de grond te
redden? Hij kan de keuze niet maken, zijn
lichaam weigert dienst, met voor zijn maten
een noodlottig gevolg. Is hij schuldig?

Vakgebied
Nederlands, Maatschappijleer, Filosofie

Verdieping
Deze video is onderdeel van de serie
Duivelse Dilemma’s van Human. Op
de Schooltv.nl vind je nog meer
afleveringen over dit thema

Opdrachten
Debat: 1: De klas wordt ingedeeld in twee
groepen. De ene groep argumenteert vóór de
beslissing van de hoofdpersoon, de andere
groep tegen.
2: Op het bord staat een stelling over de
thematiek van de film. Bijvoorbeeld:
“Oorlogvoeren met drones is net
computerspelletjes spelen, en moet worden
afgeschaft omdat het te makkelijk wordt om
mensen dood te maken.” De klas wordt
ingedeeld in drie groepen: de eerste groep
argumenteert vóór, de tweede tegen, en de
derde zijn de rechters die oordelen welke
groep het meest overtuigend heeft betoogd.

Essay schrijven: Schrijf een essay bij de film,
waarin de volgende vragen aan bod komen:
Wat is het dilemma? Wie staat voor het
dilemma? Zijn er nog andere dilemma’s? Wat
zou jij zelf doen of kiezen?

Research opdracht: Doe onderzoek naar het
belangrijkste thema uit de film. Wat is het
(maatschappelijke) probleem? Wat is de
omvang er van? Voor wie is dit een probleem?
Welke tegenstrijdigheden botsen? Wat
zouden we er aan kunnen doen? Wat maakt
het zo moeilijk om deze oplossingen door te
voeren?

Thema’s
De Waarde van Levens: Mag je één leven
opofferen om er meer te redden? In een bekend
gedachte-experiment trolley zet filosofe
Philippa Foot deze vraag op scherp, als zij
intuïties over het redden van levens (hoe meer,
hoe beter) in twijfel trekt. Een trein met
kapotte rem rijdt op vijf mensen op het spoor
af: haal je de hendel over zodat hij op een
zijspoor komt met maar één persoon in de
weg? En wat als je in plaats van het overhalen
van de hendel, een dikke man voor de trein
moet duwen om hem te stoppen?

Moraal & ethiek: Mogen drones worden ingezet
voor standrechtelijke executies van
verdachten? Mag dat ook als het om eigen
onderdanen gaat? Heiligt het doel de middelen?

Internationaal Recht: Welke internationale
verdragen worden geschonden? Mag de
soevereiniteit van landen geschonden worden
door zonder toestemming het luchtruim binnen
te vliegen en ‘targetted killings’ uit te voeren?
Welke belangen staan hier tegenover elkaar?

Lokale Gevolgen: Wat zijn de gevolgen van de
onzichtbare, maar zoemende aanwezigheid van
drones voor de geestesgesteldheid van de
bevolking - Big Brother is watching you? En
voor de internationale verhoudingen?

Proliferatie: Drones zijn betrekkelijk eenvoudig
te maken. Ze worden overal nagemaakt en
tentoongesteld op beurzen. Ze zijn (via het
internet) eenvoudig te bestellen. Gaat een
effectief wapen tegen terrorisme zichzelf in de
staart bijten?

Stellingen
1. Als je één leven moet opofferen om er vijf te
redden, heb je de plicht dat te doen. (Maar
wat als die ene persoon je broer is?)
2. Oorlogvoeren met drones is net
computerspelletjes spelen en moet worden
afgeschaft omdat het te makkelijk wordt om
te doden.

