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Rob de Wijk,

De email publiceer ik op www.desireestokkel.nl

Het is tijd je te stoppen; je gedraagt je als een  gewetensloze  mensen-slachter!
Ik ben kwaad. 

Je weigert - in je functies als Directeur verantwoordelijk voor de Nationale Veiligheid in NL - 

persoonlijk wettelijke verplichtingen /mensenrechten toe te passen.

Ik weet ... dat jij wilde...  dat ik naar het ICC zou gaan met mijn dossier tegen Balkenende & co.

Maar het ICC is een corrupte moordadige rechtbank.

Je negeert dit; blijkbaar accepteer je dat ik je in de cel van het ICC zet.

Je weet dat Obama ongeloofwaardig wordt ..en dat dit zal leiden tot intensifering van oorlog op Aarde.

Voornamelijk, omdat Obama het ICC de vrijheid geeft een Hitlerrechtbank te blijven.

[ICC laat verdachten vrij momenteel, maar het is en blijft een rechtbank zonder procedures.] 

Dat je jezelf in de gevangenis zet, is jouw keuze.

Maar je hebt niet het recht - in samenwerking met EU, NATO, VU ...etc... - volkeren rechtenloos te maken.

Het feit dat je in de media aankondigt 'dat het in Afghanistan niet beter gaat', 

doet niets af aan het gegeven dat je mij en andere individuen moedwillig rechtenloos maakt.

Ik ben nu kwaad, omdat je heel goed weet dat onze Minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst,

de Politie van NL niet aankan.

Er werkt helemaal niemand in het NL-parlement die iets nuttigs tot stand kan brengen op het gebied van

veiligheid. 

Genocide in NL neemt toe; het zal ook zichtbaar worden voor binnen- & buitenland.

En wat doe jij!?

Je ontneemt mensen hun rechtpositie door geen wetten te gebruiken

Doordat misdaden tegen de menselijkheid toenemen n NL & wereldwijd, 

ontneemt je mensen ook middelen voor hun eerste levensbehoeften. 

Je laat mensen vechten voor hun noodzakelijke levensbehoeften.

Je zorgt ervoor dat mensen niet meer naar de rechtbank kunnen, of dat deze rechtbanken 

zo corrupt zijn dat slachtoffers  nooit rechten krijgen.

Daarna kom je op tv met je 'bullshit-stories over nutteloze politiek, in oorlogsgebieden'.

Daarna open je nieuwe instituten - als HCSS - om beleid te maken dat slechte politiek moet

verbeteren.

Je bent gek!

Wat ga je nu precies veranderen...aan deze praktijken?

Wanneer?

Nadat onze Minister van Binnenlandse Zaken het hele Politie-appapraat heeft afgebroken?

Of, als Balkenende helemaal geen besluiten meer neemt?

Je brengt ons in oorlog.
Ik heb wel genoeg van je achterlijke criminele gedrag.



ICC-case Balkenende&Co  

2 van 3 28-8-2009 14:18

Desiree Stokkel

www.desireestokkel.nl

www.newlegalframe.com

www.nlfschool.com

_______________________________________________________________________________________

Rob de Wijk,

This email is publiced on www.desireestokkel.nl

Its time to stop you; you behave like an unscroupulous slaughter of human beings!

I'm furious.

You refuse - in your positions as General Manager responsible for National Security In NL - 

to exercize legal obligations/ human rights personally.

I know... that  you wanted me... to start my ICC-case against Balkenende & co.

But ICC is a corrupt violent & murderous courtsystem.

You ingore this; appearently you accept that I put you in ICC-prison.

You know that people are about to lose trust in Obama...and that this will cause intensifing of war on Earth.

Mainly, now Obama gives ICC freedom to be a Hitlercourt.

[ICC starts to release suspects free, but it remains a court without procedures.]

That you want to put yourself in prison is your choise.

But you do not have the right to make civilisations lawless - together with EU, NATO, UN...etc... - 

The fact that you announce in the media 'Afghanistan is not doing better', doesn't change the fact that you 

make me and other individuals lawless, wilfully.

I am now angry, because you know very well that our Minister of Internal Affairs Guusje ter Horst 

can't handle the NL-Police.

There's absolutely nobody in NL-parliament who can produce something usefull for National Security in NL.

Genocide will increase in NL; visable in NL & abroad.

And what are you doing!?

you destroy the people's legal position when you refuse to work with laws

now crimes against humanity increas in Nl & worldwide, you also take away the bare essentials of life

from people

you make people fight for their necessity of life

you make sure that people can't go to a court or that these courtsystems are so corrupt that victums

will never get their rights

than you present 'bullshit-stories on useless politics - in warzone -  on tv'

than you open new institutes, like HCSS to make new policies that must improve standards for

politics.

You are MAD!

what are your going to do, exactly... to change these practices?

when?

after our Minister of Internal Affairs has broken down our Police-apparatus?

or, if Balkenende does not make any decisions at all anymore?

You bring us into war.

I have enough of your insane criminal behavior!
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