
CLARA MEIJER-WICHMANN PENNING 2008 
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 2008 is deze penning op grond van de hierna volgende overwegingen, toegekend aan de journalist

 ARNoLd KARsKENs

De Liga en J’accuse zijn van mening dat Arnold Karskens zich op een bijzondere wijze inzet ter verdediging 
van de mensenrechten in de oorlogszones in Afghanistan. Zijn nominatie past in het thema dat de Liga 

dit jaar centraal heeft gesteld: ‘straffeloze medeplichtigheid van de Nederlandse overheid bij de schending 
van mensenrechten’. Met dit thema willen de Liga en J’accuse in het publieke debat de aandacht vestigen 
op de (waarschijnlijke) betrokkenheid van de Nederlandse overheid bij schendingen van de mensenrechten 
en overtredingen van het internationaal humanitaire recht door militaire steun te verlenen aan de oorlog 

in Afghanistan. De aandacht die Karskens heeft gevraagd en gekregen voor de Afghaanse burgerslachtoffers 
is essentieel voor de erkenning van hun mensenrechten. Karskens krijgt de penning omdat hij onafhankelijk 

en met grote risico’s voor zichzelf (niet- embedded) heeft bericht over de situatie rond de Nederlandse 
betrokkenheid in deze oorlog. Zijn berichtgeving heeft de vraag naar de Nederlandse straffeloze 

medeplichtigheid aan de oorlogsmisdrijven buitengewoon urgent gemaakt. 

Amsterdam, 10 december 2008 

De voorzitter van de Liga voor de  De voorzitter van J’accuse
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. 


