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desireestokkelUNSG IPM NL USA RU JP NK IR <d.e.stokkel@gmail.com>

Stakende Leraren zijn Fascisten die moedwillig Juridisch bewijs negeren =
Minister assisteren bij Moord op Burgers 
1 bericht

desireestokkelUNSG IPM NL USA RU JP NK IR <d.e.stokkel@gmail.com> 19 januari 2018 om 11:26
Aan: info@poinactie.nl
Cc: Loket Onderwijsinspectie <loket@onderwijsinspectie.nl>, onderwijs@digiloket.nl, j.vdven@skov-onderwijs.nl,
info.isobbureau@isobscholen.nl, obs.PantaRhei@opmaat-scholen.nl, info@jobmbo.nl, info@vo-raad.nl,
cjg@bloemendaal.nl, nkuijt@heemstede.nl, ooggetuige@nos.nl, rtlnieuws@rtl.nl, Washington field
<washington.field@ic.fbi.gov>, fsb@fsb.ru, Chinaemb_nl <chinaemb_nl@mfa.gov.cn>, visa_leg@iranianembassy.nl,
embacuba@xs4all.nl, Embjapan <embjapan@lx.mofa.go.jp>, embassy.thehague@mfa.gov.tr, emb_nl@mfa.gov.ua,
Bruxelas <bruxelas@mne.pt>, archivio.denhaag@esteri.it, info@sleepwet.nl, info@mendelcollege.nl, Otp
informationdesk <otp.informationdesk@icc-cpi.int>, communicatierijk@minaz.nl, k.vaneerde@minocw.nl, Provincie Noord
Holland <post@noord-holland.nl>, Press <press@princes-trust.org.uk>, redactie@studenten.net,
redactie@balansdigitaal.nl, redactie@passendonderwijs.nl, "Redactie NU.nl" <redactie@nu.nl>, info@de-mare-
scholen.nl, info@ouders.nl, solliciteren@dsw.nl, info@khn.nl, info@knb.nl, woordvoering@knp.politie.nl, meldpunt-
handelsbelemmeringen@minbuza.nl, boink@boink.info

Poinactie, Onderwijs, RepubliekNL, Ambassade, 

 Poinactie = een fascistische organisatie 

die er ZELF voor kiest om Juridisch dossiers
te negeren.. en het Parlement - Koning - Rechtspraak te assisteren bij Moord op Burgers in NL. 

Nu is het wel genoeg!

De zelfmedelijde druipt er af in Onderwijs-Nederland!

 Fascisme volgens de Vandale: politieke opvatting die zich kenmerkt door autoritaire gezagsuitoefening en
verwerping van de democratie

 Docenten die de ICCrechtzaakNL negeren - die negeren dat Rechters samen met Parlementsleden
burgers in
NL 'voor de lol rechtenloosmaken & doden - zijn GEEN leraren!

Deze Nep-docenten weigeren de Grondwet - VNverdrag- Verdragen toe te passen om de Moordenaars
te verwijderen uit Parlement- Koningshuis - Rechtspraak.  Dit is een Oorlogsmisdaad. 

Docenten in NL hebben alle informatie over RepubliekNL ontvangen;
weten dat ik Oppermachtig ben in de Ambassade-lobby,  nu IK slachtoffer ben van Criminele
Rechters. 

Docenten weten dat RepubliekNL... de bureaucratie voor leraren sterk vereenvoudigd.
Docenten mogen zelfs een Nieuwe CAO schrijven - om alle zaken ZELF te regelen -, 
welke ik dan via de VN per decreet invoer. 

https://www.republiek-nederland-18nov2016.com/wet.html

Docenten die nu nog staken, moeten worden gestraft:

een formele publieke  Reprimande voor het bouwen van DictatuurNL 
+ geen salaris voor Stakingsdag.

 De Intelligentie van de Hollandse docent = een schande voor het land! 

https://www.republiek-nederland-18nov2016.com/wet.html
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DesireeStokkel 
donkerelaan 39 
2061jk bloemendaal-nh 
0238887862  Phonetap 

InterimMinisterPresident NL, per18nov2016.

Geregeld / Organized via 100% corrupt & violent UNSGguterres. 

UNSG per 1jan2018, organized via FBI & Embassies on Earth.

Rechtsgeldig bewijs op / Legally valid evidence on:

Op grond van het Folterverdrag heeft u de wettelijke plicht

om NL-parlement - Koning - Rechtspraak - Politie - Defensie -

Gemeente - Provinvicie te dwingen te stoppen met

organiseren van Moord op Burgers.  

http://www.desireestokkel-nl.net/

https://www.republiek-nederland-18nov2016.com/

https://www.criminelerechters-criminal-judges.com/

http://www.nieuwswet-newslaw.org/

 
afmelden: destokkel@republiek18nov2016.nl 

http://www.desireestokkel-nl.net/
https://www.republiek-nederland-18nov2016.com/
https://www.criminelerechters-criminal-judges.com/
http://www.nieuwswet-newslaw.org/
mailto:destokkel@republiek18nov2016.nl

