CLARA MEIJER-WICHMANN PENNING 2007
De Liga voor de Rechten van de Mens reikt in samenwerking met J'accuse elk jaar bij gelegenheid van de Dag van de Rechten
van de Mens op de 10de december de Clara Meijer-Wichmann Penning uit een persoon of instantie die zich in Nederland zeer
verdienstelijk heeft gemaakt voor de mensenrechten. Anno 2007 is deze penning op grond van het hierna volgend rapport van
de jury, welke wordt gevormd door de leden van de Raad van Advies van de Liga, toegekend aan de

GEMEENTE UTRECHT
Hoewel de Liga de Clara Meier Wichmann penning gewoonlijk aan individuen uitreikt, heeft zij dit jaar besloten een
gemeente uit te nodigen de penning te ontvangen. In het kader van de aandacht die de Liga vraagt voor het probleem van
illegaal in Nederland verblijvende mannen, vrouwen en kinderen en in overleg met LOS (Stichting Landelijk
Ongedocumenteerden Steunpunt) werd de gemeente Utrecht aangewezen.

Rapport van de jury

Utrecht ondersteunt drie projecten voor
ongedocumenteerde migranten; stil, een solidariteitsorganisatie voor vluchtelingen en
migranten zonder verblijfsvergunning, Fanga
Musow, een opvangproject voor vrouwen en
kinderen zonder verblijfsvergunning en als
laatste het project 'op de kleintjes passen' voor
ex-ama's. Gezamenlijk bieden deze organisaties steun en solidariteit aan allerlei ongedocumenteerden, zonder daarbij bepaalde
categorieën vreemdelingen uit te sluiten.

De Liga voor de Rechten van de Mens vindt het
belangrijk dat de gemeente Utrecht haar verantwoordelijkheid met betrekking tot mensenrechtelijke afspraken neemt en aan illegaal in
Nederland verblijvende mensen - in de meest
algemene zin - adequate zorg biedt. Utrecht
heeft, als een van de vier grote steden in
Nederland, een voortrekkers, - en voorbeeldrol

met dit humane beleid. Dit geldt te meer gezien
het huidige politieke klimaat.
Met de uitreiking van de penning wil de Liga
voor de Rechten van de Mens Utrecht en andere
Nederlandse gemeenten aanmoedigen om in
ieder geval op lokaal niveau medemenselijke verplichtingen tegenover de "anderen", de ongedocumenteerden, de zogenoemde sans papiers,
of de in de volksmond geheten 'illegalen' te
realiseren. Daarmee wordt het duidelijke signaal afgegeven dat ook als het recht op verblijf
omstreden is, het recht op een waardig bestaan
nooit betwist kan worden. Het is uiteraard de
hoop van de Liga voor de Rechten van de
Mens dat zich een voldoende kritische massa
aan lokale medemenselijkheid ontwikkelt die
het nationale beleid op een goed mensenrechtenspoor kan zetten.
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De Liga voor de Rechten van de Mens meent
dat dergelijke hulp en ondersteuning de belofte
van vele mensenrechten verdragen waarmaakt.
Immers, zo stelt de Universele Verklaring van

de Rechten van de Mens: 'Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten
geboren' (Artikel 1). En: Een ieder heeft
aanspraak op alle rechten en vrijheden, in
deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur,
geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere
overtuiging, nationale of maatschappelijke
afkomst, eigendom, geboorte of andere status
(Artikel 2).

LIG

Amsterdam, 10 december 2007

De voorzitter van de Liga
voor de Rechten van de Mens

De voorzitter van J'accuse

Clara Meijer-Wichmann (1885-1922) studeerde rechten. Als studente was zij reeds actief in de feministische beweging. Zij keerde zich tegen het bestaande strafrecht, dat zij geheel
verwierp, en had als schrijfster en docente (o.a. in de Internationale School voor Wijsbegeerte in Amersfoort) grote invloed in kringen rond de antimilitaristische en libertair socialistische
bewegingen. Zij verwierp principieel iedere vorm van dictatuur, verwierp het denken in termen van ‘vriend of vijand’ en betoogde steeds dat de middelen in overeenstemming met het doel
moesten zijn in de strijd voor een betere wereld.

