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Prosecutor mr Luis Moreno-Ocampo  tortures me and tries to kill me, in connection with my ICC-case 
against NL. 

International Bad Association, 

Per email heb ik u geïnformeerd over het feit 
dat er sinds 1 mei 2007 een rechtzaak ligt 
tegen NL bij het ICC.  

Ik verwijs opnieuw naar mijn websites voor het 
lezen van het dossier. Ook heb ik voor IBA een Cd 
toegevoegd aan deze brief, waarop het dossier 
staat. 

Aanklager mr. Luis Moreno-Ocampo negeert 
mij sinds de ICC-brief van 12 november 2007, 
waarin is bevestigd dat ik een rechtzaak 
tegen NL ben gestart. 

Moreno-Ocampo foltert mij en probeert mij te 
dodenVN Ban Ki Moon ondersteunt hem.  

Lees President's Office op  www.desireestokkel.nl 
en lees de rest van deze website. 

Vele malen heb ik Moreno-Ocampo gevraagd 
om een advocaat, procedures, tijdschema's 
en afronding van deze 'eenvoudinge 
rechtzaak'.

De nationale veiligheid & economie 
verzwakken sterk door het feit dat ICC 
weigert een rechtzaak tegen EU-leiders af te 
ronden. 

In NL krijgen wij nu een nieuw parlement dat nog 
meer 'misdrijven tegen de menselijkheid' zal 
goedpraten... waardoor meer burgers rechtenloos 
en agressier zullen worden. Fascisme groeit hard.
De nieuwe President Mark Rutte is beroemd voor 
zijn Slavernij & Corruptie. 

Ik heb een advocaat nodig, die mij wil helpen 
deze ICC-rechtzaak zo spoedig mogelijk af te 
ronden!  

Desiree Stokkel

 
International Bar Association,

Per email I have informed  you on the fact 
that there is an ICC-lawcase against NL, since 
1 may 2007.

For reading the file, I  refer to my websites again. 
For IBA have  enclosed a Cd with the file on it.

Prosecutor mr Luis Moreno-Ocampo ignores 
me since the ICC-letter of 12 november 2007, 
with which my ICC-case against NL has 
started. (copy added signed for IBA)

Moreno-Ocampo tortures me and tries to kill 
me. UN Ban Ki Moon supports him.

Read President's Office on www.desireestokkel.nl 
and read the rest of this website.

Many times I have asked Moreno-Ocampo to 
give me a lawyer, procedures, timeschedules 
and a closure of this 'simple case'.   

The national security & economy weakens 
more and more because of the fact that ICC 
refuses to close the lawcase against EU-
leaders. He also lies to the world about this 
case. 

In NL we will get a new parliament soon that will 
approve of more 'crimes against humanity'...which 
will make more civilians lawless and more 
agressive. Fascism grows rapidly
The new president  Mark Rutte is famous for his 
Slavery & Corruption.

I need a lawyer, who wants to assist me for 
the closure of this ICC-case as soon as 
possible.
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