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ASN-bank,

Femke Halsema zal ASN in crisis brengen.

Zij zorgt er persoonlijk voor dat Nederlanders via het Internationaal Strafhof worden gefolterd &
gedood.

Zij is weg gegaan bij Groenlinks, omdat de vloer onder haar voeten te heet werd.

Zij kon niet langer verborgen houden dat ik op 1 mei 2007 een rechtzaak tegen NL bij het
Int.Strafhof
ben gestart omdat de HR dossiers van burgers weggooit op verzoek van politici.

Buitenlandse president & Ratingbureaus breken NL opzettelijk af, omdat zij weten dat NL
liegt
over het ICC... en zij weten dat NL kapotgechanteerd wordt door buitenlandse presidenten.

Halsema kan ik in de cel van het ICC zetten o.g.v. het Folterverdrag.
Omdat zij mij dwingt mijzelf te laten doden.

Ik heb videos gemaakt.

Ook over de werkwijze van ratingbureaus in relatie tot deze rechtzaak.

http://www.youtube.com/channel/UCbRO9u-TupdS0MQuHJ7nYQQ/videos
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En er bestaat sindskort eeen nieuw risico  = illegalre arrestaties van mensen door USa in
buitenland.

Bast Stapert,
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Ik heb een Youtube-video gemaakt waarin ik uitleg welke smerige spelletjes NL, Interpol & USA
spelen rond het arrest van DavidS.

http://www.youtube.com/channel/UCbRO9u-TupdS0MQuHJ7nYQQ/videos?sort=dd&view=0

DavidS.illegaal.arrest.roemenie.USA.voor.criminele.werkwijze.InternatonaalStrafhof

Er is iets zeer ernstigs aan dehand, waardoor alle Hollanders die naar het buitenland gaan op
illegale wijze ge-arresteed kunnen worden.

Het InternationaalStrafhof weigert een rechtzaak tegen NL af te handelen; deze zaak heb ik
gestart op 1mei2007.

Dossier staat op mijn website http://www.desireestokkel.nl

Alle ambassadeurs, EU, VN, landen, willen dat het InternationaalStrafhof EU-leiders boven
de wet houdt.

In julie 2011 heb ik ook Obama & Clinton aangeklaagd bij het ICC, omdat zij willen dat het
ICC EU-leiders boven de wet houdt.

Roemenie weet dat zij niet in de cel van het ICC zullen worden gezet, zelfs niet als
Roemenen een rechtzaak tegen hun politici starten bij het ICC..

USA maakt misbruik van deze situatie.
Chantage.
NL-politici moeten uit ICC-cel blijven, vindt USA.

Dus vindt NL dat USA uit ICC-cel moet blijven.

Als Roemenen dit ook vinden krijgen zij kado's van USA voor illegaal arrest DavidS.

Advocatenorde & advocaten weigeren deze Folterpraktijken te stoppen.

DavidS moet worden teruggehaald naar NL o.g.v. het Folterverdrag.
Roemenie heeft plicht Folterverdrag toe te passen en moet weigeren mee te werken aan
arrestaties DavidS.

NL zal nog veel vaker dit soorrt criminele contructies gaan meemaken.
Net zolang totdat het Int.Strafhof de rechtzaak tegen NL erkent en afhandelt.

NL-politici offeren zonder twijfel het leven van Hollanders aan de corruptie tussen NL-politiek
- InternationaalStrafhof - EU - VN- USA - rusland - Azie. Africa.- NGOs.
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