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ICC-rechtzaak  tegen Nederland.  MH17 families, advocaten  schuldig aan genocide Volk Oost-Oekraine

ICC-lawcase against the Netherlands.  MH17families, lawyers guilty of genocide People East-Ukraine

Wifka Josef Resch, 
ICC-President Sang Hyun Song,
Procesutor Fatou Bensouda,
Bundesnachrichtendienst,
Federal Intelligence Service, 
Kremlin – Putin –, 
Ambassador Maleisie,

Volgende personen & instituten zijn schuldig 
aan genocide op het volk in Oost-Oekraine:

• MH17-familie en hun advocaten 
• NL-parlement President Rutte, 
• NL-Koninklijke familie,
• InternationaalStrafhof 
• President Obama, President Putin
• Navo, Eu, VN, ICJ 

De burgers in Oost-Oekraine die vanaf de 
crash op  17juli2014 de MH17- slachtoffers 
hebben verzameld en in de trein hebben 
gelegd voor transport naar Nederland 
worden nu gedood door het Kiev-parlement, 
met goedkeuring van bovengenoemde 
personen & instituten.

Hiervoor misbruiken zij mijn lichaam, mijn 
gezin en mijn bewijs van corruptie binnen 
het InternationaalStrafhof. 
(zie bijgevoegde CD)

Zij negeren het Folterverdrag. 
Dit verdrag verplicht hen mijn ICC-rechtzaak
tegen NL te erkennen. Dwingt hen ook 
juridisch correct te werken. Dus, 
Mensenrechtenverdragen, Statuut van 
Rome, EU-verdrag en VN-verdrag  toepassen

Wifka Josef Resch, 
ICC-President Sang Hyun Song,
Procesutor Fatou Bensouda,
Bundesnachrichtendienst,
Federal Intelligence Service, 
Kremlin – Putin –, 
Embassador Malaysia,

Following persons & institutes are guilty of 
genocide on het People in East-Ukraine:

• MH-17 families and their lawyers
• NL-parliament President Rutte
• Dutch Royal Family
• International Criminal Court
• President Obama, President Putin
• Nato, EU, UN, ICJ

Civilians in East-Ukraine who collected the 
MH17-victims and put them on the train for 
transport to Holland from the crash on 
17july2014,  are now being killed by the Kiev-
parlement with the approval of above 
mentioned persons & institutes. 

For this act they misuse my body, my family, 
my evidence about corruption inside the 
InternationCriminalCourt. (see added CD)

They ignore the torture-treaty.
This treaty obliges them to recognize my ICC-
lawcase against NL. Forces them to operate 
legally correct. Thus, implementing & 
conducting Humanright treaties, Statute of 
Rome, EU-treaty and UN-treaty during the 
MH17-investigation. They refuse this. They fall 
silent.
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tijdens het MH17-onderzoek.  Dit weigeren 
zij.  Zij zwijgen.

Dit zwijgen van MH17 families en hun 
Advocaten in NL bewijst dat zij partij kiezen 
voor machthebbers die moedwillig corruptie, 
foltering, moord regelen via het ICC.

Ik wil niet gebruikt worden voor 
genocide op mensen op Planeet Aarde. 

Ik kan niet toestaan dat mijn ICC-
bewijzen worden misbruikt voor het 
uitmoorden van het Volk in Oost-
Oekraine.

Elk individu heeft recht op een 
Advocaat, Rechtbank om zich te 
verdedigen tegen Dictatoren.

Ik wil niet dat deze Wereld nog meer 
oorlogen krijgt. Het ICC wil dit wel.
NL-parlement & Koninklijkhuis willen dit
ook. Navo, EU en VN willen meer 
oorlogen, georganiseerd via ICC.

Het Kiev-parlement dwingt  het Volk in 
Oost-Oekraine te leven zonder 
Overheidsinstituten,  geld, voedsel, 
kleding, huizen, energie, rechtbanken, 
advocaten.

Oost-Oekraine – Donetsk regio – is formeel 
nog altijd een provincie van het Kiev-
parlement. Donetsk is nooit erkend als 
souvereine Staat met een eigen Grondwet. 
En mag dus volgens alle 
Mensenrechtenverdragen, EU-verdrag en 
VN-verdrag niet gedwongen worden te leven 
zonder mensenrechten  en gedwongen te 
vechten voor 'recht op recht'. 

Het ICC heeft een onderzoek gestart tegen 
Oekraine, maar liegt over ALLES. Wat ik 
bewijs. ICC communiceert alleen met het 
Kiev-parlement; negeert het Donetsk-volk.
ICC helpt dus het Kiev-parlement bij 
genocide op het Donetsk-volk.

30 Miljoen dollar  beloning voor Mh17 
bewijsstukken voor rechtzaak.

Ik heb al eerder aangegeven dat ik op 
planeet Aarde de enige persoon ben die 

This silence of MH17 families and their lawyers 
in NL prove that they are partial to the rulers 
who wilfully organize corruption, torture, 
murder via ICC.

I don't want to be misused for genocide 
on people on Planet Earth.

I can't allow that my ICC-evidence is 
being misused for killing the People in 
East-Ukraine.

Each individual is entitles to legal 
assistance, a court of law for self-defence 
against Dictators.

I don't want this World to have more 
wars. ICC does want more wars!  NL-
parliament & Dutch Royal family agree 
with ICC.  Nato, EU, UN want more wars, 
organized via ICC.

The Kiev-parliament forces the People in East-
Ukraine to survive without government 
institutes, money, food, clothing, houses, 
energy, courts of law and legal assistance.

East-Ukraine – Donetsk destrict – is officially 
still a province under the Kiev-parliament. 
Donetsk is never recognized as an official 
souverain State with its own Constitution. 
And for this reason it can't be forced to survivw
without humanrights and and force dto fight for
the Right to have Human rights', according to 
all humanright treaties, EU-treaty and UN-
treaty.

ICC has started an investigation on the 
Ukraine-war, but hey lie about Everything. 
What I prove. ICC only communicates with the 
Kiev-parlement; ignores the Donetsk-people. 
So, ICC assists the Kiev-parliament with 
genocide on the Donetsk-people.

30Million dollar reward for MH17 evidence
for Court.

Over the past weeks I have already pointed out
that I am the only person on Planet Eart who is
entitled to this reward.
I am the only person who proves that the 
highest Criminal Court on Earth – ICC – makes 
MH17 evidence disappear or falsifies.
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recht heeft op deze beloning.
Ik ben de enige die bewijst dat de 
allerhoogste rechtbank op Aarde – ICC – 
MH17 bewijsmateriaal laat verdwijnen en of 
vervalst. 

Doordat het ICC en de MH17 families en hun
advocaten het Kiev-parlement helpen bij 
genocide op het Donetsk-volk is het voor het
belang van de nationale veiligheid van NL, 
Duitsland, Zwitserland, Maleisie van zeer 
groot belang te weten 'wie deze 30 miljoen 
beloning voor MH17 bewijsmateriaal  
beschikbaar heeft gesteld'.

Ik verwacht veel meer oorlog in Europa 
komende jaren.

Dit wordt ook veroorzaakt door het feit dat 
IS Alqaida groeit in omvang, onder 
aanvoering van het ICC.  Afrikaanse leiders 
willen juist meer IS-Alqaida- terrorisme 
omdat zij dezelfde privileges wensen als 
Westerse leiders krijgen van het ICC = 
vrijheid om Dictator te zijn.  Afrikaanse 
leiders hebben meer terrorisme nodig om 
herkozen te kunnen worden tot President.

Afgelopen week werd dit zelf bij Aljazeera-tv 
besproken.

Europa – deze Wereld – krijgt dus komende 
jaren veel meer terrorisme, veroorzaakt door
corruptie bij ICC.

Ik verwacht dat veel asielzoekers terroristen 
zullen worden binnen EU en Wereld.

Om deze reden is het van belang openheid 
te geven over de 30miljoen beloning voor 
MH17 bewijsstukken.

Als het ICC een eerlijke rechtbank zou zijn – 
en al sinds mei 2007 open & eerlijk 
gehandeld zou hebben op grond van mijn 
dossier – waren er nu veel minder oorlogen 
op Planeet Aarde.

 

Now ICC, the MH17 families and their lawyers 
assist the Kiev-parliament wiht genocie eon the
Donetsk-people...., its of utmost importance 
for the national security of NL, Germany, 
Swiss, Malaysia to know 'who has donated this 
30 million dollar for MH17 evidence'.

I expect many more wars in Europe coming 
years.

This is also being caused by the fact that IS 
Alqaida grows in number, under support  of 
ICC.  African leaders do want more IS-Alqaida-
terrorism, now they require identical privileges 
Western-leaders get from ICC = the freedom to
be a Dictator.  African-leaders need more 
terrorism in order to be re-elected to President.

In the past week, this was even discussed on 
Aljazeera-tv.

Europe – this World – will run onto much more 
terrorism, caused by ICC corruption.

I expect Asylum-seekers to become terrorists 
in Europe and World.

For this reason its important to be transparent 
about the 30 million dollar reward for MH17 
evidence.

When ICC would be a fair courtsystem – and 
would have handled transparent & fairly from 
may2007 based on my file – there would be far
less wars on Planet Earth.

DesireeStokkel
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