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Internationaal Strafhof negeert mijn Bezwaarschriften van 15 okt2010 & 2 dec210.
ICC foltert mij, met als doel mij te doden = ICC foltert NL-soldaten in Libië.

President Sang-Hyun Song & co

President Sang-Hyun Song & co,

U negeert mijn bezwaarschriften van 15
okt2010 & 2 dec 2010.
Dit bewijst dat u mijn & mijn kinderen al 3 jaar en
10 maanden wilt folteren & doden. U blijft
weigeren mij procedures, advocaat,
slachtofferhulp, tijdschema's voor de rechtzaal te
geven.

You ingore my letters of Objection of
15oct2010 and 2dec2010.
This proves that you torture me & my children for
3 years and 10 months now. You still refuse to give
me procedures, lawyer, victimcare, timeschedules
for a trial.

Dit bewijst dat het Int.Strafhof – u –
persoonlijk schuldig bent aan het folteren van
NL-soldaten in Libië.
Samen met de VN Veiligheidsraad kiest u ervoor
Khaddafi te berechten voor misdrijven tegen de
menselijkheid, terwijl u er voor zorgt dat NL-politici
de vrijheid hebben burgers te folteren & doden
m.b.v. genocide per bureaucratie in NL.
Khaddafi kent mijn dossier tegen NL en weet dat
de Hoge Raad werkt als terrorist...en dat het
Int.Strafhof weigert NL-politici te berechten.
Hij weet dat Int.Strafhof-personeel - op verzoek
van VN, EU, Navo...en individuele presidenten &
politici - actief meewerkt aan het folteren & doden
van EU-burgers die rechtzaken starten bij het
Strafhof tegen hun nationale parlement &
rechtssysteem.

This proves that ICC – you – personally are guilty
of torture of the NL-soldiers in Libya.
Together with the UN Security council you chose to
judge against Khaddafi for crimes against
humanity, while you also make sure that NLpoliticians have the freedom to torture & kill
civilians with genocide per bureaucracy in NL.
Khaddafi knows my file against NL and is aware of
the fact that the Dutch supreme court operates like
a terrorist...and that ICC refuse to judge on NLpoliticians.
He knows that ICC-personnel – on request of UN,
EU , Nato and individual presidents & politicians actively participate in torture & murder on EUcivilians who start lawcases within ICC against their
national parliament & courtsystems.

ICC has made NL-soldiers in hands of Libya
'lawless'. Libya 'is not legally obliged to obey
Het Int.Strafhof heeft de NL-soldaten rechtenloos warcriminals who work for ICC & UN'.
gemaakt in handen van Libïe. Libië 'is niet wettelijk When Balkenende, Rutte & co...and ICC- & UNverplicht oorlogsmisdadigers die werken bij het
personnel have the freedom to destroy human
Int.Strafhof & VN te gehoorzamen'. Als Rutte,
rights of individuals, he has that same right too!
Balkenende & co... en Strafhof-& VN-personeel de
vrijheid hebben individuen die mensenrechten
I demand that you give my file to a lawyer
opeisen te vernietigen, heeft hij dit ook!
immidiatelly...and brings my case to trial.
Because you lack knowledge , I want you to
Ik eis dat u mijn onmiddellijk een advocaat
forward the file to lawyers Geert-jan Knoops & Inez
geeft en mijn dossier naar de rechter brengt. Weski, so they can finish this hel together with me
Omdat u geen kennis heeft, wil ik dat u het dossier and create justice. Free warvictims.
van mijn rechtzaak nu doorstuurt aan advocaten
Geert-Jan Knoops & Inez Weski, opdat zij samen
Lawyers Knoops & Weski, you need to
met mij deze juridische hel tot een goed einde
intervene within ICC actively and demand that they
kunnen brengen. Oorlogsslachtoffers bevrijden.
bring my case to trial...Target: prevent that ICCpersonnel endanger & kill more lives of NLAdvocaten Knoops & Weski, u moet actief
persons. And other human beings.
ingrijpen bij het Int.Strafhof en eisen dat zij mijn
rechtzaak afhandelen... Doel: voorkomen dat
Desiree Stokkel
Strafhof nog meer NL-ers in levensgevaar brengt
en mensen doodt.
Desiree Stokkel

