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Liesbeth Spies,

Als u Minister van Binnenlandse Zaken wordt, zet ik u in de gevangenis van het Internationaal

Strafhof,

op grond van het Folterverdrag... omdat u willens & wetens samenwerkt

met Haagse politici tegen wie al sinds 1 mei 2007 een rechtzaak ligt bij het Internationaal Strafhof.

Donner en andere politici zin schudlig aan Slavernij, Foltering & Poging tot moord op mijn lichaam.

Het dossier leest u op www.desireestokkel.nl

Ook zal ik bij Veiligheidsdiensten wereldwijd helder maken dat de Raad van State een terroristische

organsatie is.

Bovendien staat Raad van State internationaal bekend al Terroristen-club

Desiree Stokkel

www.desireestokkel.nl
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NJR, JOVD,Â  JS, DWARS, SP,Â  CDJA,Â  D66, FNVjong, CNV, ZZP-ers, Raad voor

Rechtspraak, Nationale Ombudsman,   EFSF - kalim Anev -, ASML- peter Wennink-

Young Adults,

Als Donner  toch de nieuwe Vice-voorzitter van de Raad van State wordt, heeft NL helemaal GEEN

rechtsysteem meer!

Zeker als NL & EU  worden afgewaardeerd vervalt de economie snel.

Ik verwacht dat de VN Rusland gaat treiteren = 1eU, VN, OESO & OECD moeten nu blijven liegen
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over dictatuur NL,

omdat zij weten dat het ICC een echte burgeroorlog in EU wil.

Jongeren kunnen de benoeming van Donner stoppen, door de waarheid over hem en het ICC in de

media te brengen.

Doen jullie dit niet - omdat niemand het doet -  graaf je je eigen ondergang.

Donner zal jongeren GEEN goed recht geven in zijn positie binnen Raad van State.

Advocatenorde zal ook steeds geweldadiger worden, wat kleine ondernemers als voelen/

Bovendien staat Raad van State internationaal bekend als Terroristen-club

Desiree Stokkel

www.nlfschool.com

www.desireestokkel.nl

when you don't want to receive my emails anymore inform me on

d.e.stokkel@online.nl
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