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Ronald Noble, FBI, Mossad & All ICC-employees,
Inter. Strafhof wil terrorisme in NL & EU

Int.CriminalCourt wants terrorism in NL & EU

Het Internationaal Strafhof - Aanklager mr
Luis Moreno Ocampo - wil terrorisme, om te
verbergen dat aanklagers & rechters zelf
schuldig zijn aan 'misdrijven tegen de
menselijkheid in NL'.

The Int.Criminal Court - Prosecutor mr Luis
Moreno Ocampo - wants terrorism, to hide the
fact that prosecutors & judges are guilty of
'crimes against humanity themselves in NL'.

Hij kopieert de werkwijze van Jaap de Hoop
Scheffer van NAVO
= (juridische) chaos maken door verkeerde
samenwerkingsverbanden te sluiten.....
En, slachtoffers van deze chaos negeren totdat zij
dood zijn.
= EU-dictatoren vrijheid geven war-lord te blijven

He copies the way of working of Jaap de Hoop
Scheffer from NATO
= make (legal) chaos with organizing coöperation
between the wrong people...
And, ignore victums of this chaos until they die.
= give EU-dictators freedom to stay war-lord

Moreno heeft USA-feministe & HR-activist
Catharina macKinnon ingehuurd om hem te helpen
met gender-cases. Voornamelijk gericht op Afrika.
Niet op Europese slachtoffers van EUoorlogsmisdadigers?
Neen, deze bestaan simpelweg niet voor Moreno!

Moreno has hired USA-feminist & HR-activist
Catharina macKinnon to assist him in gendercases. Mainly, aimed at Africa.
Not at European victums of EU-dicators?
No, these simply don't excist for Moreno!

Hij - en rechters - hebben dit nodig omdat zij sinds
mei 2007 het risico voor terrorisme in NL
aanzienlijk hebben verhoogd, door een rechtzaak
tegen parlement Balkenende & Hoge Raad te
verzwijgen voor de wereld.
Zij weigeren de NL-grondwet te erkennen waarin
staat dat NL-parlementsleden geen strafbare feiten
mogen begaan. Werken zij wel als criminelen ,
moeten zij per direct worden ontslagen.
AIVD & NCTb falen, dus blijft het Int. Strafhof een
rechtzaak tegen Balkenende verzwijgen voor het
volk.
ICC weigert Nieuwe Tweedekamer
verkiezingen te eisen, nu zij een rechtzaak
hebben tegen criminele NL-parlementsleden.
Bovendien werkt de Hoge Raad als terrorist...

He - and judges - need this because they increased
the danger for terrorism in NL, since may 2007.
they hide a lawcase against Nl-parliament
Balkenende for the world.
They refuse to implement the NL-constitution, in
which is stated that MPs may not be guilty of
crimes. Do they work like criminals, they have to
be removed from parliament instantly.
AIVD & NCTb faile, so ICC continues to hide the
case against Balkenende for the people.
ICC refused to claim New elections for
parliament, now they have a lawcase against
criminal MPS Balkenende & co.
On top of this, the Dutch supreme court works
like a terrorist....

Islamic-parliaments & terrorists know this..
They organize themselves in a professional way
Islamitische parlementen & terroristen... weten dit. against EU-violence & lawless lives on Earth.
Zij organiseren zich steeds professioneler tegen het USA finances & attacks Pakistan. USA doesn't want
EU-geweld & rechtenloosheid op Aarde.
civilrights for civilians. Afghanistan is destroyed,
USA financiert & bombardeert Pakistan. USA wil
while EU-politics & media continue to lie about
geen rechten voor burgers. Afghanistan wordt
causes and standards for living.
verwoest, terwijl EU-politiek & media blijven liegen
over oorzaken en echte levensstandaard.

ICC kiest partij voor deze leugenaars. Dit zal meer
terrorisme in EU brengen.
Terroristen zijn niet tegen jurdische constructies
voor meer identiteit & rechtvaardigheid.
Het Westen & USA willen dit niet accepteren.
NAVO wil geen rechtstaten bouwen.
Terroristen organiseren zich professioneler.

ICC takes sides for these liars. What will bring
more terrorism to Europe.
Terrorists are not against legal constructions for
more identity & justice.
The West & USA refuse to accept this.
NATO doesn't want to buils states of law.
Terrorists organize themselves more professional.

Voor het ICC zijn er 2 oplossingen:
1. ICC sluit tijdelijk en er worden rechtvaardige
jurdische systemen gebouwd & gebruikt.
Alle gevangen worden tijdelijk vrijgelaten... en
kunnen na afhandeling van de rechtzaak tegen
NL-parlement Balkenende & Hoge Raad, opnieuw
worden berecht.

2 solutions for ICC:
1. ICC closes temporarily. And is rebuild &
restarted with valid legal systems.
All prisoners are released temporarily ... and can
be brought to court again after the lawcase against
NL-parliament Balkenende & Dutch supreme court
is closed.

2. ICC vergroot chaos in NL, opdat ICCwerknemers verder kunnen gaan met hun criminele
wijze van rechtspreken = Hitler-rechtspraak.
NL-parlement Balkenende & co blijft aan de macht,
gezellig oorlog aanmaken in Afghanistan &
Pakistan... Het dossier van Rusland tegen Georgie
wordt bekend gemaakt aan de wereld en is een
afleidings-truc.

2. ICC increases chaos in NL, so ICC-employees
can continue their criminal way of 'building
justice'= Hitler-justice.
NL-parliament Balkenende & co stays in power,
comfortable building war in Afghanistan &
Pakistan... The file of Russia against Georgie is
presented to the world, a tric to draw away
attention from the fact that ICC ignore me.

ICC kiest voor oorlog
Ik wil dat ICC tijdelijk sluit en opnieuw start als
eerlijke rechtbank.
ICC negeert mij = willen mij folteren & doden.
OOK... presenteren zij plotseling meer zwarte
dictatoren uit Afrika die naar de rechter worden
gebracht. Hoeveel zwarte oorlogsmisdadigers
hebben zij nog op voorraad? Wanneer gaan zij
blanke dicatoren uit Europa berechten?

ICC wants war
I want ICC to be closed temporarily an to be
restarted as a fair court of law.
ICC ignores me = want to torture & kill me.
Suddenly, they present more black dictators from
Africa, to be brought to courtroom. How many
black dictators do they have in stock? When are
they going to judge on white EU-dictators?

ICC werkt als politiek partij, zonder systemen die
bewijzen dat het een rechtbank is.
Dit willen zij zo houden.
Om de aandacht af te leiden van hun criminele
werkwijze huren zij USA-Catharina macKinnon in.
Een ouderwets denkende politiek gerichte vrouw/
mensenrechten-activiste. Zij leert mensen niet
wetten te gebruiken TEGEN PARLEMENTEN om
zichzelf sterker te maken en gender-problemen te
verwijderen uit de samenleving. Zij werkt als
politicus of docent met een politieke werkwijze.
Terroristen haten dit soort USA-vrouwen! Zij
veroorzaken juist gender-problemen door racisme,
vriendjespolitiek, media-manipulaties & leugens.
Catharina macKinnon is alleen geloofwaardig als zij
mij erkent met mijn rechtzaak tegen Balkenende &
co. Doet zij dit niet, is dit voor terroristen aan
reden om NL aan te vallen. Bovenop alle andere
redenen die zij al hebben = ICC houdt Balkenende
& co aan de macht, negeert waarschuwingen voor
terrorisme, werkt samen met VN-dictator Ban ki
moon & UNHCHR.
ICC Aanklagers & Rechters willen terrorisme,
omdat zij blijven liegen over NL & EU!
Interpol & FBI zijn onduidelijk over het ICC.
Willen zij dat ICC corrupt is? Of niet?
Willen Rusland & EU dat ICC corrupt is? Ja.

ICC works like a political party, without systems
that prove thats a court of law.
They want to keep it this way.
To draw away attention from their criminal
methods they hire USA-Chatharina macKinnon.
An old-fashion thinking political woman/human
rights-activits. She doesn't teach people to use
lawbooks against Parliaments to make themselves
stronger and to remove gender-trouble from the
community. She works like a politician or teacher
with a political method.
Terrorists hate these type of USA-woman!
Zij cause gender-problems with racism, favourism,
media-manipulations & lies.
Cahtarina macKinnon is only reliable when she
recognizes my lawcase against Balkenende & co.
When she refuses to do so, this will be an
argument for terrorists to attack NL. On top of all
other reasons they already have = ICC keeps
Balkenede & co in power, ignores warnings for
danger of terrorism, coöperates with UN Bank ki
moon & UNHCHR.
ICC prosecutors & judges want terrorism,
because they continue to lie about NL & EU!
Interpol & FBI have an unclear judgement on ICC.
Do they want ICC to be corrupt, or niet?
Does Russia want ICC to be corrupt? Ja!

