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ICC-rechtzaak  tegen Wikileaks JulianAssange en EdwardSnowden

ICC-lawsuit against Wikileaks JulianAssange and EdwardSnowden

ICC-President Sang Hyun Song,

Procesutor Fatou Bensouda,

Ik start een ICC-rechtzaak tegen

• Wikileaks JulianAssange

• NSA  EdwardSnowden

https://freedom.press/

Het Folterverdrag verplicht Wikileaks 

JulianAssange en Freedom.press 

EdwardSnowden de waarheid te vertellen 

aan het Volk in de media,  over de rechtzaak

die ik tegen President Obama en President 

Putin ben gestart op 15juli2011, bij het 

InternationaalStrafhof.

Zowel JulianAssange als EdwardSnowden 

weigeren mij te erkennen, terwijl zij wel vele

emails hebben ontvangen... en werken met 

min ICC-rechtzaak tegen NL-politici,  NL- 

Koninklijke familie en buitenlandse 

Presidenten als Obama en Putin. 

Nu is in de media het bericht dat 

EdwardSnowden actief heeft meegewerkt 

aan een documentaire 'Citizenfour'  over zijn

leven in Moskou. 

http://www.praxisfilms.org/

Hierover heeft hij geen contact met mij 

opgenomen.

Dit bewijst dat hij mij moedwillig foltert.

Dankzij mijn emails aan de Presidenten van 

China en Rusland is het voor 

EdwardSnowden mogelijk geweest vanuit 

ICC-President Sang Hyun Song,

Procesutor Fatou Bensouda,

I start an ICC-lawcase against

• Wikileaks JulianAssange

• NSA  EdwardSnowden

https://freedom.press/

Based on the Torture-treaty Wikileaks 

JulianAssange and Freedom.press 

EdwardSnowden are legally obliged to inform 

the People in the media, about the lawsuit I 

started against President Obama and President 

Putin on 15july2011 inside ICC.

Both, Julian and EdwardSnowden refuse to 

recognize me, although they have received 

many emails... and work with my ICC-lawcase 

against NL-politicians, NL-Royal family and 

foreign Presidents like Obama and Putin.

EdwardSnowden announces in the media, this 

week, that he has co-worked with 

http://www.praxisfilms.org/ on the  

documentary 'Citizenfour' about his life in 

Moscow. 

He  has never contacted me about this 

documentary.

This proves that he willfully tortures me. 

Thanks to my emails to the Presidents of China

and Russia, was it possible for EdwardSnowden

to travel from Hongkong to Moscow and ask for

asylum in Russia.
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Hongkong naar Moskou te reizen en in 

Rusland asiel aan te vragen.

Nu heeft EdwardSnowden een normaal leven

met een huis, werk, relatie met zijn 

Amerikaanse vriendin.

Dit leven heeft hij te danken aan mij.

http://www.hollandsrechtenhuis.info/Edward

Snowden.LindseyMills.China.Hongkong.NSA.

Wikileaks.Russia.ICC.Obama.2013.pdf

http://www.hollandsrechtenhuis.info/Edward

Snowden in Moscow Fwd_ ICC & Snowden 

Fwd_ China may not hand over 

EdwardSnowden to FBI = FBI, Obama use 

ICC to kill individuals with.pdf

Hij heeft een beter leven dan ik heb. Ik heb 

geen Grondrechten, geen advocaat, geen 

toegang tot gerechtelijke procedures, geen 

mensen die om mij – en mijn juridische 

positie – geven.

Dit verzwijgt hij voor de Wereld, wat bewijst 

dat hij mij foltert met als doel te doden.

JulianAssange en EdwardSnowden 

beschermen de Presidenten Obama en Putin 

om reden van corruptie. Ook willen zij dat 

het Internationaal Strafhof een corrupte 

rechtbank is en blijft dat  mij – en vele 

andere burgers - foltert & vermoordt.

Dit gedrag van hen is een oorlogsmisdaad.

Ik eis tegen JulianAssange en 

EdwardSnowden 1 jaar gevangenisstraf 

wegens folteren van mijn lichaam & 

gezin.

Wegens het liegen in de media tegen 

mensen op de Wereld over mijn rol in 

hun leven, terwijl zij zichzelf 

presenteren als 'Whistleblower'.

Ook eis ik 100 euro schadevergoeding 

per maand voor elke maand dat zij mij 

als hun Slaaf m//v behandelen. 

JulianAssange moet betalen vanaf 

15juli2011. EdwardSnowden  moet 

betalen vanaf juni2013.

Today, EdwardSnowden has a normal lifestyle 

with a home, work, relationship with his 

American girlfriend.

He thanks this life to me.

http://www.hollandsrechtenhuis.info/EdwardSn

owden.LindseyMills.China.Hongkong.NSA.Wikile

aks.Russia.ICC.Obama.2013.pdf

http://www.hollandsrechtenhuis.info/EdwardSn

owden in Moscow Fwd_ ICC & Snowden Fwd_ 

China may not hand over EdwardSnowden to 

FBI = FBI, Obama use ICC to kill individuals 

with.pdf

He has a better life than I have. I have no 

Constittuional rights, no lawyer, no acces to 

court-procedures, no people who care for me 

and my juridicial position.

And he hides this significant fact for the world, 

what proves that he tortures me with the aim 

to kill me.

JulianAssange and EdwardSnowden protect the

Presidents Obama and Putin for reason of 

corruption. They also want the 

InternationalCriminalCourt to stay a corrupt 

courtsystem, that me – and many other 

civilians – tortures & murders.

This behavior on their behalf is a warcrime.

I demand against JulianAssange and 

EdwardSnowden a prison-sentence of 1 

year for torturing my body & family. For 

lying against the people on the World in 

the media about the role I play in their 

lives, while the present themselves als 

being 'Whistleblower'.

I also demand a payment for the damge of

a 100 euro per month for every monthe 

the treat me as their Slafe m/f.

JulianAssange must pay from 15july2011. 

EdwardSnowden must pay from june2013.

DesireeStokkel
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