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Hollandse media
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2015; Leugens over Navo
Rutte Parlement Koning

ICC EU corruptie
19may015

De Nederlandse economie verslechtert achter 
de artikelen en beelden van de  media. 
Hollandse kranten,  onze staatstv NPO, 
websites van Parlement, Koninklijkhuis, 
VNONCW, Vakbonden... zijn 100% leugen.

Criminelen bellen mij....

Het Internationaal Strafhof mag van alle 
Presidenten, Politici en Royals op Aarde doorgaan 
met het organiseren van massamoord. 
Het doden van Hollanders en Buitenlanders. 
De enige voorwaarde waaraan het ICC  moet 
voldoen is het VN-verdrag en alle 
mensenrechtenverdragen negeren tijdens de lobby.

Het ICC  zal de komende tijd VN-verdrag en 
Mensenrechtenverdragen blijven negeren, omdat 
ICC-personeel hun arbeidscontract wil behouden.

Media-makers helpen het ICC,  MarkRutte, 
Kabinet, Parlement, Koningshuis en alle andere 
Lobbyisten graag bij het gaande houden van alle 
leugens over onze economie.

Media liegt sinds mei2007 over ICC-rechtzaak 
tegen NL, ontstaan door corruptie tussen 
Rechtspraak – HogeRaad en Cabinet/ Parliament 
J.P.Balkenende.

Media liegt over uitbreiden ICC-rechtzaak met 
procedures tegen Wilders, Kabinet MarkRutte, 
Parlement Rutte en Koninklijkhuis. 

Media liegt over het rechtsfeit dat Nederland sinds 
2juni2014 een 100% dictatuur is, nu Koning 
Willem-Alexander aan mij heeft bewezen dat hij wil
dat het Parlement & Kiesraad burgers stiekem 
folteren & doden. Koning WA kiest ervoor om 
dictatoren-wetten voor NL te tekenen.

Media liegt over het feit dat er tegen de 
allesverwoestende journalisten, tv-presentatoen 
and bestuurders een ICC-rechtzaak ligt omdat zij 
weigeren de Grondwet & Mensenrechtenverdragen 
toe te passen... en dus meewerken aan moord op 
Hollanders.

Media liegt over feit dat er tegen Bondskanzelier 
AngelaMerkel een ICC-rechtzaak liegt voor het 
crimineel houden van het ICC en het steunen van 
Kabinet MarkRutte & Co voor het vervalsen van het
MH17-onderzoek.

The Dutch economy deteriorates behind the 
articles and images of the media.
Dutch newspapers, our statetv NPO, websites
fromt he Parliament, Monarchy, VNONCW, 
Trade unions... are a 100% lie....

Criminals call me....

The International Criminal Court is set free by all 
Presidents, Politicians, Royals on Earth and is 
permitted to organize massmurder.
The killing of Dutch nationals and Foreigners. 
The only condition ICC needs to meet is 'to ignore 
the UN-treaty and all Humanright treaties during 
the lobby'. 

Coming period ICC  will continue to ignore the UN-
treaty and Humanright treaties, because ICC-staff 
wants to  keep their laboucontract.

Media-makers assist ICC, MarkRutte, Cabinet, 
Parliament, Monarchy and all remaining Lobbyists 
with keeping the ongoing lies about the economy 
alive.

Media-makers lie about the ICC-lawcase against 
NL since may2007, caused by corruption between 
Judiciary system – Dutch Supreme court  – 
Cabinet / Parliament J.P.Balkenende.

Media lies about the expansion of this ICC-lawcase
with charges against GeertWilders, Cabinet 
MarkRutte, Parliament Rutte and Monarchy.

Media lies about the legal fact that the Netherlands
is a 100% dictatorship since 2june2014, now King 
Willem-Alexander has proven to me that he wants 
the Parliament & Electoral Council to sneakily 
torture & kill civilians. King WA  prefers to 
signature dictator-laws.

Media lies about the fact that there is an ICC-
lawcase against reporters, tv-hosts and 
boardmembers for the fact that they refuse to 
conduct the Constitution & Humanright treaties... 
and cooperate with killing Dutch nationals.

Media lies about the fact that there is and ICC-
lawcase against Federal Chanceller AngelaMerkel 
for keeping ICC criminal and supporting the 
Cabinet of Markrutte & co during falsifying the 
MH17-investigation report.
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Media liegt over het rechtsfeit  dat er tegen de 
Navo een ICC-rechtzaak ligt. Met als gevolg dat 
alle Leden van de Navo geweldaddiger worden.
De NL-economie wordt nog meer plat-
gechanteerd... en er worden komend jaar meer 
Burgers in NL stiekem gedood. 

Media liegt over feit dat de Navo niet meer mag 
bestaan onder huidige omstandigheid.
Hierdoor groeit het aantal terroristen & criminelen 
en breiden IS-oorlogen zich rap uit over Planeet 
Aarde. 

Media liegt over werkelijk gevaar voor NL – 
Cyberspace – Internationale Industrie, waardoor er
meer burgeroorogen zullen komen door 
voedselgebrek, bezit van grondstoffen... en 
ontstaan ziekten.

Media liegt over corruptie bij  Hollandse 
Rechtspraak, Advocatenorde, Lobbyclub voor 
Professoren KNAW, lobbyisten van de NIOD die ons
vertellen 'wat nu precies oorlog is'.

Media liegt over het feit dat het 
CentraalPlanBureau en Central Bureau voor de 
Statistiek voor een belangrijk deel verlamd zijn 
door een ICC-rechtzaak tegen hen. Ook zij 
weigeren de moordenaars uit het Parlement & 
Koningshuis te verwijderen.

Media liegt over het feit dat NL helemaal geen 
Mensenrechten toepast in de bureaucratie; College 
voor Mensenrechten en Nationale Ombudsman 
moeten sluiten 'omdat hun bestuurders moord op 
burgers regelen en uitvoeren'. 

De Nationale veiligheid voor NL 
bestaat dus helemaal niet meer!

Tegen een zeer groot deel van de 
Lobbyisten op TheHaguesecuritydelta
ligt een ICC-rechtzaak.
Korpsleiding Politie, Europol, Nctv, 
Clingendael, ICCT, Vakbonden... e.a.  

 En machthebbers vinden dit leuk!

NL – ICC –  EU – VN hebben  een dekmantel 
nodig voor de moorden die vanuit Nederland 
worden georganiseerd en uitgevoerd.

Via de media regelen onze machthebbers dat 
het volk een bloedhekel aan Rusland en China
krijgt; zij zijn onze vijanden die ons kapot 
maken.....

Bewijs op Desireestokkel.nl

Media lies about the legal fact that there is an ICC-
lawcase against Nato. With the consequence that 
members of Nato grow in violence.
The NL-economy is being blackmailed into hell 
even more.... what causes more Civilians in NL will
to be sneakily killed. 

Media lies about the fact that Nato may no longer 
excist under given circumstances.
Due to this the number of terrorists & criminals 
will increase and IS-wars will spread rapidly over 
Planet Earth.

Media lies abut the true danger for NL – 
Cyberspace – International Industry – that results 
in more civil wars over lack of food, ownership 
over rawmaterials... and... arising illnesses.

Media lies about corruption with the Dutch 
Judiciary Council, Barassociation, Lobbyclub for 
Professors KNAW, lobbyists of the NIOD who tel us
'what war exactly is'. 

Media lies about the fact that the Netherlands 
bureau for Economic Policy analysis and the 
Statistics Bureau are mainly paralized due to an 
ICC-lawcase against them.   These officies too, 
refuse to remove the murderers from Parliament &
Monarchy.

Media lies about the fact that NL does not conduct 
Humanright at all; Humanrights College and the 
National Ombudsman must close 'now their 
boardmembers and staff organize and  conduct 
killings on civilians'. 

The National security of NL does not 
excist at all, clearly!

Against a large part of the Lobbyists 
of Thehaguesecuritydelta is an ICC-
lawcase started.
Head of national Police, Europol. 
NCTv, Clingendael, ICCT, Trade 
unions...etc...

And powerful persons enjoy this!

NL – ICC – EU – UN need a cover for 
organizing and conducting killings from the 
Netherlands. 

They organize via the media-makers  that the
people with hate Russia and China; they are 
our enemies that want to destry us....

 Evidence on Desireestokkel.nl
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