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ICC,  Prosecutor mr Luis Moreno Ocampo
Postbus 19519, 2500 CM Den Haag,    OTP-CR-407/07

Former PM José Sócrates Fernando Soto Almeida
Rua da Imprensa á Estrela 4,  1200-888 Lisboa- Portugal

Former PM Nader Dahabi / MinFA Salah Bashir
P.O. Box 80, 11180 Amman-Jordan

President David Cameron
Downingstreet 10, London SW 1A 2AA UK

President Dmitry Medvedev /PM Vladimir Putin
Llinka Str no 23,  103132  Moscow -Russia

President Barack Obama/MinFA Hillary Clinton
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington DC 20500 USA

FBI Headquarters 935 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, D.C. 20535-0001 USA

Nobel Foundation, Board of Directors
PO box: 5232 SE 102-45 Stockholm Sweden

Charges against addressed politicians who torture me and want ICC to stay a lobby-& Assasinationcentre

Aanklacht tegen geadresseerde politici die mij folteren en willen dat het Internationaal Strafhof een Lobby-& 
Liquidatiecentrum is.

Aanklager mr Luis Moreno Ocampo,

Ik start vandaag een ICC-rechtzaak tegen:
• Voormalig PM José Sócrates, Portugal
• Voormalig PM Nader Dahabi / Min BuZa 

Salah Bashir Jordanië
• President David Cameron, Verenigd 

Koninkrijk
• President Dmitry Medvedev /PM Vladimir 

Putin, Rusland
• President Barack Obama/MinBuZa Hilllary 

Clinton, Amerika

Mijn eisen:
• Ik eis een ICC-gevangenisstraf van 1 

jaar voor Dmitry Medvedev, Vladimir 
Putin, Barack Obama, Hillary Clinton, José 
Sócrates,  Nader Dahabi, Salah Bashir & 
David Cameron het feit dat zij mijn dossier 
en het Folterverdrag misbruiken om mij te 
laten folteren & doden door NL-politici & 
ICC-aanklagers & rechters.

• Ik eis  van elk van de politici een 
schadevergoeding van 100 euro per 
maand voor het feit dat zij mij als hun 
slavin misbruiken, te betalen vanaf de dag 
dat ik hen bewijs heb toegestuurd van 
mijn ICC-rechtzaak tegen NL.

Vanaf 8 Augustus 2008 betalen de 
volgende politici mij de 

Prosecutor mr Luis Moreno Ocampo,  

Today I start an ICC-lawcase against:
• Former PM José Sócrates, Portugal
• Former PM Nader Dahabi / Min BuZa Salah 

Bashir Jordan
• President David Cameron, UK
• President Dmitry Medvedev /PM Vladimir 

Putin, Russia
• President Barack Obama/MinBuZa Hilllary 

Clinton, USA

My demands:
• I demand a prison-sentence of 1 year 

for Dmitry Medvedev, Vladimir Putin, 
Barack Obama, Hillary Clinton, José 
Sócrates,  Nader Dahabi, Salah Bashir & 
David Cameron for the fact that they 
misuse my file and the Torture-treaty to 
have me tortured & killed by NL-politicians 
& ICC-prosecutors & judges.

• I demand of each politician a payment 
for the damage of 100 euro per month 
–  for the fact  that theymisuse me as their 
slave, to be payed from the day that I 
have given them evidence of my ICC-case 
against NL.

• From 8 august 2008, following 
politicians give me a  monthly 
payment for the damage to be 
calculated until the last month of the 

1

http://www.desireestokkel.nl/
http://www.nlfschool.com/
http://www.newlegalframe.com/


schadevergoeding t/m de maand 
waarin de  allerlaatste gerechtelijke 
uitspraak wordt uitgesproken door de 
ICC-rechter:
Dmitry Medvedev, Vladimir Putin,  José 
Sócrates,  Nader Dahabi, Salah Bashir.

Vanaf 23 januari2009 betalen:
Barack Obama, Hillary Clinton

Vanaf mei 2010 betaalt:
David Cameron

Wegens Foltering op mijn lichaam; ik eis mijn 
rechten op grond van het Folterverdrag.
Artikel 1
1. Voor de toepassing van dit Verdrag wordt onder foltering" 
verstaan iedere handeling waardoor opzettelijk hevige pijn of 
hevig leed, lichamelijk dan wel geestelijk, wordt toegebracht aan 
een persoon met zulke oogmerken als om van hem of van een 
derde inlichtingen of een bekentenis te verkrijgen, hem te 
bestraffen voor een handeling die hij of een derde heeft begaan 
of waarvan hij of een derde wordt verdacht deze te hebben 
begaan, of hem of een derde te intimideren of ergens toe te 
dwingen dan wel om enigerlei reden gebaseerd op discriminatie 
van welke aard ook, wanneer zulke pijn of zulk leed wordt 
toegebracht door of op aanstichten van dan wel met de 
instemming of gedogen van een overheidsfunctionaris of andere 
persoon die in een officiële hoedanigheid handelt. Foltering omvat 
niet pijn of leed slechts voortvloeiend uit, inherent aan of 
samenhangend met wettige straffen.
2. Dit artikel laat onverlet internationale akten of nationale 
wetgevingen die bepalingen met een ruimere werkingssfeer 
omvatten of kunnen omvatten.

Artikel 2
1. Iedere Staat die Partij is bij dit Verdrag, neemt doeltreffende 
wetgevende, bestuurlijke, gerechtelijke of andere maatregelen 
ter voorkoming van foltering binnen elk onder zijn rechtsmacht 
vallend gebied.
2. Geen enkele uitzonderlijke omstandigheid, ongeacht of het 
gaat om een oorlogstoestand, een oorlogsdreiging, binnenlandse 
politieke onrust of welke andere openbare noodsituatie ook, kan 
worden aangevoerd als rechtvaardiging voor foltering.
3. Een bevel van een hoger geplaatste functionaris of een 
overheidsinstantie mag niet worden aangevoerd als 
rechtvaardiging voor foltering.

Artikel 3
1. Geen enkele Staat die partij is bij dit Verdrag, mag een 
persoon uitzetten of terugzenden (â€žrefouler") naar of 
uitleveren aan een andere Staat wanneer er gegronde redenen 

zijn om aan te nemen dat hij daar gevaar zou lopen te worden 
onderworpen aan foltering.
2. Bij het vaststellen of zodanige redenen aanwezig zijn, dienen 
de bevoegde autoriteiten rekening te houden met alle van belang 
zijnde overwegingen waaronder, waar van toepassing, het 
bestaan in de betrokken Staat van een samenhangend patroon 
van grove, flagrante of massale schendingen van mensenrechten.

Artikel 4
1. Iedere Staat die Partij is, draagt er voor zorg dat alle vormen 
van foltering strafbaar zijn krachtens zijn strafrecht. Hetzelfde 
geldt voor poging tot foltering en voor handelingen van personen 
die medeplichtigheid of deelneming aan foltering opleveren.
2. Iedere Staat die Partij is, stelt deze delicten strafbaar met 
passende straffen, waarbij rekening wordt gehouden met de 
ernstige aard ervan.

Bovengenoemde politici zijn schuldig aan 
foltering op mijn lichaam:
Zij negeren van mijn dossier/rechtzaak tegen NL 
bij het Internationaal Strafhof sinds 1 mei 2007.
Op basis van het Folterverdrag zijn alle politici 

ICC-trial in which the final verdict 
from an ICC-judge is pronounced & 
published:
Dmitry Medvedev, Vladimir Putin,  José 
Sócrates,  Nader Dahabi, Salah Bashir.

From 23 january2009 pay:
Barack Obama, Hillary Clinton

From may 2010 pays:
David Cameron 

For Torture on my body; I claim my rights 
based on the Torture-treaty. 
Article 1
1. For the purpose of this Convention, the term "torture" means 
any act by which severe pain or suffering, whether physical or 
mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes as 
obtaining from him or a third person information or a confession, 
punishing him for an act he or a third person has committed or is 
suspected of having committed, or intimidating or coercing him or 
a third person, or for any reason based on discrimination of any 
kind, when such pain or suffering is inflicted by or at the 
instigation of or with the consent or acquiescence of a public 
official or other person acting in an official capacity. It does not 

include pain or suffering arising only from, inherent in or 
incidental to lawful sanctions.
2.This article is without prejudice to any international instrument 
or national legislation which does or may contain provisions of 
wider application.

Article 2
1. Each State Party shall take effective legislative, administrative, 
judicial or other measures to prevent acts of torture in any 
territory under its jurisdiction.
2. No exceptional circumstances whatsoever, whether a state of 
war or a threat of war, internal political instability or any other 
public emergency, may be invoked as a justification of torture.
3. An order from a superior officer or a public authority may not 
be invoked as a justification of torture.

Article 3
1. No State Party shall expel, return ("refouler") or extradite a 
person to another State where there are substantial grounds for 
believing that he would be in danger of being subjected to 
torture.
2. For the purpose of determining whether there are such 
grounds, the competent authorities shall take into account all 
relevant considerations including, where applicable, the existence 
in the State concerned of a consistent pattern of gross, flagrant or 
mass violations of human rights.

Article 4
1. Each State Party shall ensure that all acts of torture are 
offences under its criminal law. The same shall apply to an 
attempt to commit torture and to an act by any person which 
constitutes complicity or participation in torture.
2. Each State Party shall make these offences punishable by 
appropriate penalties which take into account their grave nature.

Above mentioned politicians are guilty of 
torture on my body:
They ignore my file/lawcase against NL within ICC 
since 1 may 2007.
Based on the Torture-treaty and the evidence I 
provided to them all politicians are legally 
obliged to investigate the criminal methods of 
work of the International Criminal Court 
itself.
They are legally obliged to prove to the people of 
the World that ICC operates as a fair court for all 
civilisations & all individuals. They refuse to prove 
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wettelijk verplicht een onderzoek te starten 
naar de criminele werkwijze van het 
Internationaal Strafhof op grond van mijn 
bewijsstukken.
Zij zijn wettelijk verplicht te bewijzen aan het volk 
op Aarde dat het ICC werkt als eerlijke rechtbank 
voor alle volkeren & alle individuen. Dit weigeren 
zij te bewijzen omdat zij het ICC willen misbruiken 
voor het folteren & doden van burgers.

8 augustus 2008 
José Sócrates, Nadar Al Dahabi, Salah Bashir, 
Dmitry Medvedev, Vladimir Putin ontvangen mijn 
dossier van de ICC-rechtzaak tegen NL per brief + 
CD. In juli 2008 bewijst de VN – UNHCR & Ban 
Kimoon – dat de VN weigert onderzoek te starten 
naar het feit dat het ICC een rechtzaak tegen NL 
verzwijgt voor de wereld. ICC-Aanklagers & 
rechters weigeren Mensenrechtenverdragen toe te 
passen voor starters van rechtzaken. Door starters 
van rechtzaken te negeren helpen zij politici bij het 
rechtenloos houden van burgers, wat tot geweld 
leidt. Een mens die zichzelf niet met rechtzaken 
tegen politici kan verdedigen kan alleen geweld 
gebruiken voor zelfbescherming.

Alleen José Sócrates stuurt mij een 
ontvangstbevestiging.
Alle overige politici misbruiken mijn bewijs 'om 
zichzelf boven de wet te houden' = zij willen dat 
ICC-aanklagers & rechters op verzoek van politici 
starters van rechtzaken folteren & 
doodmanipuleren.

23januari2009
Barack Obama & Hillary Clinton ontvangen mijn 
ICC-rechtzaak tegen NL per brief + CD.
Zij negeren mij. 

19mei2009
Downingstreet 10 in UK  stuurt mij een 
ontvangstbevestiging voor het dossier.
David Cameron misbruikt al mijn bewijsstukken & 
emails om zichzelf boven de wet te houden.

Politici  tegen wie ik vandaag een rechtzaak 
start bij het ICC 

• werken willens & wetens samen met 
Nederlandse politici in mijn dossier, terwijl 
bekend is dat er tegen deze NL-politici een 
ICC-rechtzaak ligt  wegens slavernij, 
foltering & terrorisme.

• willen oorlog voeren in Afghanistan, Arabië 
& Afrika. 

Deze oorlogen zijn onrechtmatig: 
• = politici weigeren op grond van de 

Mensenrechtenverdragen de economie te 
bouwen = zij weigeren 'dictatoren' te 
stoppen door hen te dwingen de economie 
& rechtstaat te bouwen op 
Mensenrechtenverdragen

• = alle politici willen dictator zijn; zij 
weigeren elkaar voor de rechter te dagen 

this, because they want to misuse ICC for torture & 
killings of civilians  themselves.

 8 august 2008
José Sócrates, Nadar Al Dahabi, Salah Bashir, 
Dmitry Medvedev, Vladimir Putin receive my ICC-
file against NL by letter +CD. 
In july 2008 proves the UN – UNHCR & Ban 
Kimoon – that the UN refuses to investigate on the 
fact that ICC hides a lawcase against NL for the 
rest of the world. ICC-procecutors & judges refuse 
to implement Human right-treaties in favour of 
starters of lawcases. By ignoring the lawcases of 
starters ICC supports and approves of the methods 
of politicians who want to keep civilians lawless. 
This causes violence.
When a human being can not defend him or herself 
with lawcases against politicians, a person can only 
defend him or herself with violence.

Only José Sócrates sends my a letter of receipt.
All other politicians misuse my evidence 'to keep 
themselves above the law'= they want that ICC-
prosecutors & judges to torture & manipulate 
persons into death on request of politicians.

23january2009
Barack Obama & Hillary Clinton receive my ICC-
case against NL by letter + CD. They ignore me.
FBI has received may letters from me.

19 may 2009
Downingstreet 10 in UK sends me a letter of 
receipt.
David Cameron misuses all my evidence & emails 
to keep himself above the law.

Politicians against whom I start an ICC-
lawcase today want 

• to work together with NL-politicians in my 
file, although its known that there is  an 
ICC-lawcase against these NL-politicians is 
for slavery, torture & terrorism.

• to conduct war in Afghansitan, Arabiä & 
Africa. 

These wars are illegal:
• = politicians refuse to build the economy 

anchored in Humanright-treaties
• = they refuse to stop 'dictators' by forcing 

them to build a state of law & economy in 
Humanright-treaties

• = all politicians want to be a dictator; they 
refuse to  press charges against eachother 
in courtroom and refuse to make it possible 
for civilians to use ICC to minimalize or 
stop war in their priivate life.

I can only stop politicians whom I wrote and gave 
all my evidence – by starting an ICC-lawcase 
against them.  I can't stop UN Ban Kimoon & Nato; 
they are murderers as free as a bird.
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en weigeren het voor burgers mogelijk te 
maken het ICC te gebruiken om oorlog in 
hun privéleven te minimaliseren of 
stoppen.

Ik kan alleen  politici die ik heb aangeschreven – 
en die al mijn bewijs misbruiken – stoppen door 
tegen hen een ICC-rechtzaak te starten. UN Ban 
Kimoon & Navo kan ik niet stoppen; zij zijn 
vogelvrije moordenaars.

De reden waarom ik juist vandaag een 
rechtzaak tegen bovengenoemde politici start 
is het feit dat zij UN Ban Kimoon herkozen 
hebben tot UNSC.
Dit bewijst – opnieuw – dat zij willen dat VN-
personeel boven de wet is, willen dat VN Ban 
Kimoon corrupt blijft in relatie tot het ICC... en dat 
het ICC een moordwapen moet blijven in de 
handen van dictatoren die het leuk vinden mensen 
te doden.

Gevolgen:
Dmitry Medvedev, Vladimir Putin, Barack Obama, 
Hillary Clinton kunnen volgens het Statuut van 
Rome niet door het ICC worden berecht, tenzij de 
VN het ICC verzoekt hen te onderzoeken en 
berechten. Dit zal de VN niet doen, omdat het een 
corrupte organisatie is. De VN wil wel dictatoren 
van andere landen als Sudan & Libië – die ook 
geen lid zijn van het Statuut van Rome – door het 
ICC laten berechten. 
Alle politici van Portugal, Jordanië kunnen wel 
direct worden berecht door het ICC.

Omdat ik een individu ben gelden voor mij eerst 
de Mensenrechtenverdragen. Op grond van het 
Folterverdrag moet het ICC alle bovengenoemde 
politici berechten; in de rechtzaal moeten deze 
politici kunnen bewijzen 

• 'dat zij willen dat het ICC een eerlijke 
rechtbank is... 

• die procedures heeft voor individuen..
• en dat zij er alles aan gedaan hebben het 

voor mij als Nederlandse vrouw mogelijk 
te maken mijn rechten te claimen binnen 
het ICC, ten nadele van de NL-politici 
tegen wie ik een ICC-rechtzaak ben 
gestart'.  

Dit kunnen zij niet!

Bovengenoemde politici beschermen elkaar en NL-
politici .. en willen dat burgers worden gefolterd & 
gedood. Het ICC wil dit ook!

Ik verwacht dat nu dat burgers in oorlogsgebieden 
agressiever zullen worden, tenzij het ICC gaat 
bewijzen dat het een rechtbank is voor alle 
mensen op Aarde. Er komt oorlog in EU omdat de 
economie verzwakt terwijl de rechtenloosheid van 
burgers groter wordt.

Desiree Stokkel

The main cause that makes me write this 
letter to ICC  today is the fact that above 
mentioned politicians have re-elected UN Ban 
Kimoon for the UNSC-seat. 
This proves – once more – that they want the UN-
employees to be above that law, want UN Ban 
Kimoon to be corrupt in connection with ICC...and 
that ICC must stay  a murder-weapon  in hands of 
dictators  who enjoy to kill people.

Consequence:
According to the Statute of Rome its impossible to 
press charges against Dmitry Medvedev, Vladimir 
Putin, Barack Obama, Hillary Clinton, unless the 
UN demands an investigations on them...and want 
ICC to judge on them. The UN will not undertake 
this action, now its a corrupt organisation. The UN 
only want ICC  to judge on dictators of countries 
like Sudan & Libya – which are no statemembers of 
ICC either. All politicians from Portugal, Jordan can 
be judged on directly by ICC.

Because I am an individual Humanright-treaties 
are valid, first. Based on the Torture-treaty ICC is 
legally obliged to judge on all above mentioned 
politicians; in courtroom these politicians must 
prove:

•  'that they want ICC to be a fair court of 
law...

• that has procedures for individuals...
• and that they have done everything 

possible to make it possible for me – a 
Dutch women – to claim her rights within 
ICC, at the disadvantages of NL-politicians 
against whom I started an ICC-case'. 

They can't!

Above mentioned politicians protect eachother and 
NL-politicians...and want civilians to be tortured & 
murdered. ICC want this too! 

I expect civilians in warzone to become more 
agressive, unless ICC finally proves that it is a fair 
court for all individuals on Earth. There will be war 
in EU because the economy weakens, while the 
number of lawless persons increase.

Desiree Stokkel
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