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Nederland Bekent Kleur,

Ik wil graag weten of de     Rb Amsterdam u alle documenten heeft

toegestuurd voor de

rechtzaak tegen Wilders.

U had van de Rb Amsterdam inzake Wilders moeten ontvangen:

- mijn brief van 17 september 2010 aan Rb Amsterdam,

Internationaal Strafhof & Bureau van de informateur

- kopie van Cd waarop dossier staat.

Ik heb gezien op tv dat tijdens de opening van de rechtzitting

Wilders vanochtend,

mijn inbreng NIET apart is vermeld.

Sinds 17 september 2010 ligt er een rechtzaak tegen Wilders, Rutte,

Verhagen

bij het Internationaal Strafhof.

Wegens Slavernij, Foltering en Terrorisme aanmaken.

De Rb Amsterdam heeft dit dossier ook, voor de rechtzaak tegen Wilders.

Het Bureau van de Informateur heeft geweigerd de inhoud v.d. rechtzaak bij

het Int.Strafhof te erkennen, wat volgens het Folterverdrag  verboden is.

Brieven staan gepubliceerd op www.desireestokkel.nl

Dit betkent voor jullie dat jullie geen enkel belsuit of wet van het Rutte-

kabinet hoeven te aanvaarden.

Het is namelijk verboden volgens het Verdrag tegen Foltering, wrede en

onmenselijke behandeling

samen te werken met parlementsleden die schuldig zijn aan misdrijven tegen

de menselijkheid.

In de rechtzaal kunnen jullie elke rechtzaak winnen, mits jullie mijn dossier

impelmenteren in jullie werkwijze.

Desiree Stokkel

www.desireestokkel.nl
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Rechtbank Amsterdam,

Ik verzoek u deze email door te sturen naar het Dossier van PVV Geert

Wilders.

Ook verzoek ik Gerechtshof & Rechtbank Amsterdam rekening te

houden met toenemend geweld in

NL & EU, zodra PVV & Wilders de kans krijgen om van de rechtzaak

die start op 4 oktober 2010...

een volkstoneel te maken...

U moet zich realiseren dat Taliban & Al Qaida al ruim 3 jaar weten

dat

'Rechters in NL weigeren ambtenaren & politici te straffen voor

ambtsmisdrijven en

misdrijven tegen de menselijkheid'.

CRvB heeft geweigerd ambtenaren & politici in mijn dossier naar de

Strafrechter te sturen inzake

'slavernij & foltering = rechtenloos maken'.

CRvB heeft mij gedwongen naar de HR toe te gaan voor de artikel

76-procedure tegen

Leden van de Staten-generaal.

HR blijkt een terroristische werkwijze te hebben = zij gooien dossiers

weg - weigeren recht te spreken -

zodra aan burger een rechtzaak wil starten op de artikel

76-procedure Wet op de rechterlijke organisatie.
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Het Int.Strafhof werkt als huurmoordenaar. alwaar EU, UN, NGOs &

politici  de slachtoffers van misdrijven tegen

de menselijkheid - die een rechtzaak starten bij het ICC -  laten

folteren tot de dood erop volgt.

 

U moet zich ook realiseren dat alle organisaties bij wie ik om hulp

gevraagd heb

-  teneinde denationale veiligheid te vergroten - ,

mij systematisch hebben gedwongen de artikel 76-procedure bij de

HR te starten.

En nu ook toekijken hoe ik door het Int.Strafhof ben gedwongen

'mij te laten folteren...zonder mensenrechten te krijgen'.

AIVD, Clingendael, Nationale coördinator terrorismebestrijding,

TNO-veiligheid, HCSS, ICCT....

 

De allerlaatste mogelijkheid die ik heb om mijzelf en NL te beschermen tegen

foltering & moord

= Rutte, Verhagen, Wilders aanklagen bij het Int.Strafhof...o.g.v het niet

uitvoeren van het Folterverdrag.

= het niet willen erkennen dat er een rechtzaak ligt tegen NL-politici bij het

Int.Strafhof

= het niet willen erkennen dat het Int.strafhof werkt als Lobby- & Liquidatie-

centrum ten gunste van EU-politici.

= de gevolgen van de werkwijze van HR & ICC niet willen erkennen

= de Rechtstaat NL niet overeind willen houden

PVV-fractie wil aanwezig zijn in rechtbank Amsterdam tijdens

rechtzaak Wilders om

'aandacht te krijgen voor Vrijheid van Meningsuiting'.

In de visie van Taliban & Al Qaida 'bestaat Vrijheid van

meningsuiting wel'.

Terroristen/ Moslims zijn veel sterker dan EU-politici...

Bovendien weten zij dat ik mijzelf moet laten folteren &

doden...onder manipulaties van rechters,

maar ik heb wel websites waarop ik deze waarheid kan publiceren.

Voor 'terroristen'  gaat de Wilders-rechtzaak over de vraag 'worden

EU-politici wel of niet gestraft'.

'Is NL een rechtstaat ...of is het een land waar Rechtbanken de

oorlogsmisdaden van EU-politici witwassen

...en deze politici de vrijheid geven om Afghanen & Moslims te

folteren & doden'?
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De Gerechtelijke uitspraak van de Rb Amsterdam inzake Wilders,

zal het verschil zijn tussen Vrede & Oorlog ....in Europa.

Zodra NL-rechters nu opnieuw bewijzen 'dat zij burgers niet

beschermen tegen folterende & moordende politici,

zijn 'terroristen'  juridisch vogelvrij in NL & EU'.

De uitspraak zal moeten bewijzen dat NL-politici ook de wettelijke

plicht hebben het Internationaal recht uit te voeren.

Ik adviseer u de rechtzaak tegen NL bij het Int.Strafhof NIET te

negeren....

met als uitgangspunt:  'het Int.Strafhof oordeelt in deze zaak'.

NL-rechters negeren delen van dossier...om de slachtoffers te

dwingen een nieuwe procedure

te starten bij een volgende rechtbank.

Burgers blijven 'rechtenloos' totdat er eindelijk een rechter komt die

politici wel stopt & straft.

Burgers krijgen dus van NL-rechters de mededeling: u moet uzelf

laten folteren - tot de dood erop volgt -,

tenzij er toch nog een rechter  komt die deze vorm van 'Genocide

per bureaucratie' stopt.

Rechtzaak Wilders gaat inderdaad over 'Vrijheid
van Meningsuiting',
maar dan wel de mijne... voortkomend uit mijn
rechtzaak tegen NL bij het Int.Strafhof.

Ik heb nog geen ontvangstbevestiging van de Rb Amsterdam ontvangen op

mijn brief van 17 september 2010,

waarmee ik Wilders, Rutte & Verhagen in de cel van het ICC zet.

Ik neem nu even aan dat u wacht op verweren van Wilders & OM, om deze

aan mij te kunnen toesturen.

Of zijn er problemen met de postbezorging?

Natuurlijk mag u deze email direct doorsturen aan de PVV-fractie in

de Tweede Kamer, Wilders & OM.

U mag deze email ook publiceren op www.rechtspraak.nl, dossier

Wilders. 
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Desiree Stokkel

www.desireestokkel.nl

 

 

Ik stuur deze email door aan Advocaat Knoops, Nationale

Ombudsman, Buckingham palace & Downingstreet 10...
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