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Advocaat Geert-Jan Knoops,

Deze email publiceer ik op www.desireestokkel.nl = Internationaal Strafhof is terroristische
organisatie.

Ik heb geen geld voor de aanschaf van het boek Blufpoker.
Maar uw uitleg op tv dwingt mij tot het schrijven van deze email.

Politici weigeren simpelweg het Internationaal recht toe te passen, waardoor er oorlogen
ontstaan die er niet behoren te zijn.
Osama Bin Laden had gearresteerd moeten worden...en moeten worden berecht in USA.
Informatie over verblijfplaatsen van criminelen mag nooit via martelen worden verkregen of
gebruikt in de rechtzaal.
Barack Obama heeft het volk belooft Guantanomo-bay te sluiten, wat is mislukt onder politieke
dwang in het USA-congres.
Rechtzaken tegen Obama zijn gedoemd te mislukken omdat de macht van juristen niet sterk
genoeg is naast de macht van de politiek.
Met het allerlaatste uitgangspunt ben ik het oneens.
Om die reden schrijf ik deze email.
Ik begrijp wel dat juristen menen 'sommige rechtzaken niet te kunnen voeren tegen Wereldleiders,
omdat dit ongebruikelijk is....en politieke systemen een succesvolle afronding saboteren'.
Maar het is ongebruikelijk en er wordt gesaboteerd omdat deze rechtzaken nooit plaatsvinden!
Het volk wordt niet aangeleerd hoe zij hun eigen rechtspositie moeten verankeren in hun eigen leven.
Hierdoor gelooft het volk ook niet in rechtzaken tegen Wereldleiders.
Het heeft weinig te maken met wel/niet een rechtzaak winnen, ten gunste van het volk en ten nadele
van de Wereldleider.

Ik denk dat het helemaal niet zo moeilijk is om politici die weigeren het Internationaal
Recht
te implementeren & uitvoeren te stoppen.
Het zijn niet de politici die bepalen over Internationaal recht wel/niet wordt uitgevoerd.
Het zijn de Internationale Rechtbanken die de plicht hebben er voor te zorgen dat burgers
die wel hun Internationaal recht claimen juridisch correct worden behandeld!
Het is de media die het volk opzettelijk vernietigt en in oorlog brengt
'omdat media-makers geen zin hebben in het toepassen van wettelijke verplichtingen tijdens
het maken van het nieuws....en er geen probleem mee hebben burgers te laten
folteren & doden voor hun persoonlijke sadistische kapitalistische lusten'.
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Professoren Recht & Advocaten hebben een gigantische ontwikkelingsachterstand...
En zij worden door politiek & media niet gedwongen deze achterstand weg te werken en
hun praktijk aan te passen aan de dagelijkse realiteit in combinatie met het Int.recht.
Politici maken hiervan misbruik..in de media.
Ik email al 4 jaar met het Kremlin, China..e.a. continenten;
ik weet wel wat het verschil is tussen 'geheime politiek' & media.
Achter de schermen wordt meer gewerkt met Int.recht...als politici dit zo uitkomt
om zichzelf te beschermen.
Denk aan Rusland & China die 'spijt hebben' van hun deelname aan de Libië-resolutie
nu de EU & USA een echte burgeroorlog in dat land willen.

Het Internationaal Strafhof is in grote mate verantwoordelijk voor al de oorlogen
die zijn gestart door politici sinds 1 mei 2007.
ICC hoort als rechtbank te werken, hoort boven alle politieke spelletjes van Wereldleiders e.d. te
staan.
De medewerkers van het ICC zijn zelf oorlogsmisdadigers, omdat zij weigeren met
mensenrechtenverdragen in de dossiers te werken.
Zij misbruiken het Int.recht tegen personen die zij willen bestempelen als zijnde 'oorlogsmisdadiger',
op verzoek van politici.
Zij negeren hun wettelijke verplichtingen voortkomend uit het Int.recht voor slachtoffers, op verzoek
van politici.
Je kan dan zeggen:
'Juristen winnen nooit van Wereldleiders in rechtzaken over wereldoorlogen',
maar dit is een onjuiste conclusie.
Wat er werkelijk aan de hand is..., is dat juridisch geschoolde medewerkers van het
Internationaal Strafhof
zelf oorlogsmisdadigers zijn.
Zolang Prof.Recht & advocaten dit probleem niet willen erkennen, verandert er nooit iets.
Vanaf de dag dat volk & media dit feit erkennen, verandert de metaliteit van het volk...
Het volk zal meer werk maken van het onderhouden van de individuele rechtspositie,
waardoor er minder Wereldoorlogen komen.
En dan is het voor juristen 'vanzelfsprekend dat zij Wereldleiders lokaal afrekenen op hun wangedrag'.

Het Int.Strafhof heeft OsamaBinLaden gedood!
En hiervoor zullen nog heel wat 'gewone burgers worden vermoord'
door rechtenlozen die in opdracht van gewelddadige politici...rechtenloos zijn en moeten
blijven....

Als het Internationaal Strafhof in de zomer van 2007 tegen het NL-volk had gezegd:
'Wij hebben een rechtzaak ontvangen van een rechtenloze NL-vrouw tegen de HR & NL.
Het dossier staat gepubiceerd op de website van het Int.Strafhof.
Het feit dat deze rechtzaak is ontstaan is een schandalige vertoning van NL!
Het Int.Strafhof is gelokaliseerd in NL; NL behoort het juridisch juiste voorbeeld te geven.
Wij eisen dat zowel de HR als de gedaagden Balkenende & co binnen 3 maanden met een
schikkingsvoorstel komen.
Ons doel is deze rechtzaak binnen 1 jaar af te ronden'.
Het Int.Strafhof kiest ervoor mij te laten folteren & doden 'omdat ik maar een individu ben'.
Het feit dat ik een juridisch slim dossier heb ingediend, dat slavernij vermindert en vele oorlogen
voorkomt...telt voor het Strafhof niet mee.
Het Strafhof kiest er dus voor oorlogen aan te maken op verzoek van politici.
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Het gevolg is:
de Gaza-oorlog
Georgie-oorlog
Afghanistan-hel
Kenia-hel rond verkiezingen
Ivoorkust-hel rond verkiezingen
Libië-oorlog op verzoek van EU,USA, VN & Nato
Syrie explodeert ook.....
Plus: politici & burgers zien het Int.Strafhof als corrupt politiek systeem.

Al deze oorlogen zouden niet plaatshebben als het Int.Strafhof eerlijk was geweest over NL.
Dan zouden individuen in landen die nu in oorlog zijn, een wijze les hebben geleerd, namelijk:
'Hé, wij kunnen wel een individuele rechtzaak starten bij het Int.Strafhof tegen onze recht-systemen
& politieke leiders'.
EU & USA-volkeren zouden niet zo naief zijn...en zouden politici hebben dwongen het Int.recht toe te
passen.
Rechtsystemen zouden beter zijn gaan functioneren.
Slavernij zou zijn verminderd.
EU, VN, Nato zouden niet zo corrupt zijn.

Het grootste probleem is dus dat er geen Advocaten voor slimme slachtoffers zijn!
En dat de media deze slachtoffers geen spreekrecht wil geven in het nieuws.
Het Int.Stafhof maakt hiervan misbruik.

Slimme slachtoffers duiken dan het Web op.
Omdat zij slim moeten blijven kunnen zij geen gebruik maken van sociale media;
zij willen geen vertrouwen van politici & slachtoffers verliezen.
Dus? Het werk van slimme slachtoffers heeft een te beperkt resultaat, nu zij slechts enkele
ad hoc toepassingen van het Int. recht kunnen afdwingen bij politici.
Formeel mogen politici zich niet bemoeien met de inhoud van dossiers die bij het Int.Strafhof
liggen voor een gerechtelijke uitspraak.
Zij laten de slimme slachtoffers 'vrij op het Web'.
Maar, deze slimme slachtoffers zijn te weinig gegroepeerd, waarschijnlijk ook te gering in aantal om de oorlogen te kunnen stoppen.
De sadistische media geniet van sociale media... en de bijbehorende hysterie.
Prof.Recht & Advocaten genieten van hun 'uitverkorende macht in deze media...en willen deze niet
kwijtraken om toch nog iets goeds te kunnen genereren'.

Het boek Blufpoker mag vast wel bestaan.
Ook nu, op deze Tijdbalk van leven.
Maar, slimme slachtoffers krijgen geen gelegenheid een boek te publiceren op hun Tijdbalk.
Dus de allerbelangrijkste Tijdbalk die politici dwingt hun machtsmisbruik te minimaliseren ontbreekt
op Aarde.
Er gaat veel te veel aandacht uit naar de werkwijze van politici, veel te weinig naar de gevolgen
van hun werkwijze voor de slimme slachtoffers & 'simpele burgers'.

Zolang het Internationaal Strafhof de vrijheid heeft te folteren & doden,
zullen de oorlogen in aantal & omgang toenemen.
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Ik verwacht zeer veel kleine aanslagen, die wel veel doden tot gevolg hebben.
Ook verwacht ik economische ontwrichting, omdat EU-landen dit momenteel zo regelen.
Zij regelen een burgeroorlog in EU.
Rusland, Brazilie, China, India staan erbij te lachen.
Wat het EU-volk nog kleinzeriger & sadistischer zal maken...
Ooit wat Portugal rijker dan Brazilië, nu is de situatie omgedraaid.
Binnenkort is NL geen welvaartsland meer....
Wie gaat het Internationaal Strafhof dan folteren & doden?
Al die slimme slachtoffers uit Rusland, Brazilie, China & India...
die een individuale rechtzaak starten bij het ICC?
Wat betekent dit voor NL?

Desiree Stokkel
www.desireestokkel.nl

10-5-2011 10:05

