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Nobelprize for Peace rewards EU-leaders & -politicians, EU-media & employees the International Criminal
Court for committing warcrimes and other crimes against humanity on EU-human beings, at the cost of
lives of EU-civilians.
Nobelprijs voor Vrede beloont EU-leiders &-politici, EU-media & werknemers van het Internationaal Strafhof voor het
begaan van oorlogsmisdaden en andere misdrijvenn tegen de menselijkheid op de lichamen van Europeanen, ten
koste van het leven van Europese burgers.
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Nobel Foundation, Board of Directors,

Brief staat gepubliceerd op www.desireestokkel.nl

Letter is also published on www.desireestokkel.nl

Op 1 mei 2007 ben ik als eerste Europese –
Hollandse – vrouw een rechtzaak gestart
tegen de Nederlandse Hoge Raad en
voormalig president Balkenende e.a. politici &
ambtenaren bij het Internationaal Strafhof te
Den Haag.
ICC-Aanklager mr Luis Moreno Ocampo en rechters
folteren mij en proberen mij te doden, omdat zij
geen rechtzaak tegen een EU-land, EU-leiders &
politici willen starten.

On 1 may 2007 I – a Dutch woman – started
the first European lawcase against the Dutch
supreme court and former president
Balkenende and other politcians & civil
servants within het International Criminal
Court in The Hague.
ICC-prosecutor mr Luis Moreno Ocampo and
judges torture me and try to kill me, because they
don't want to start a lawcase against an EUcountry, EU-leaders & politicians.

Het dossier van deze rechtzaak leest u op de
bijgevoegde CD en op mijn site.

You read the file of this lawcase on added CD and
on my site.

Hieronder volgt nu een zeer korte uitleg.

following now a short explanation.

Leest u mijn dossier ontdekt u:
•
dat de aanklagers & rechters van het
Internationaal Strafhof weigeren te werken
met mensenrechtenverdragen tijdens het
onderzoeken/beoordelen van het bewijs in
het dossier.
•
dat het ICC starters van rechtzaken
weigert te erkennen als mens, met
gevoelens & mensenrechten.
•
dat het ICC geen procedures toepast welke
wettelijk verplicht zijn in alle rechtbanken
wereldwijd.
•
dat het ICC geen advocaten toewijst aan
starters van rechtzaken, als zij willen dat
die starters worden gefolterd & gedood.
•
er is ook geen slachtofferhulp.

Read my file and discover:
•
that ICC-prosecutors & judges refuse to
work with humanright treaties during
investigations/judgements of evidence in
my file.
•
that starters of a lawcase are not being
recognized as human beings with feelings
& human rights.
•
that ICC refuse to work with procedures,
which are lagally obliged in every
courtsystem.
•
that ICC refuses to give starters of a
lawcasse a lawyers, when ICC want that
starter to be tortured & killed.
•
there's no victim-care

In 2007 heb ik alle presidenten & regeringen
geïnformeerd over het feit dat ik tegen NL
een ICC-rechtzaak ben gestart.
Vervolgens zijn alle presidenten & regeringen mijn
ICC-dossier gaan misbruiken als chantage middel
ten overstaan van NL-politici. Voor zakendeals.
Ook misbruiken zij het ICC als Lobby &
Liquidatiecentrum, alwaar zij bepalen 'welke
starters van rechtzaken moeten worden gefolterd
& gedood'. Mij laten zij folteren.

I 2007 I have informed all presidents &
parliaments on the fact that I started an ICClawcase against NL.
In respond, all presidents & parliaments misused
my ICC-file for blackmailing NL-politicians. for
business-deals.
They also misuse ICC as a Lobby& Assasinationcentre, where they decide 'which starter of a
lawcase must be tortured & killed'. they have me
tortured.

De media weigert de bewijsstukken van
slachtoffers die rechtzaken starten bij het ICC
te onderzoeken.
De media brengt alleen persberichten van het ICC
of ervaringen van daders/slachtoffers die het ICC
wel wil berechten.
Hierdoor is er wereldwijd een fantasie-verhaal
ontstaan over de werkwijze van het ICC.
Oorlogen in Lybië & Arabische landen
verergeren omdat Kadhaffi & Arabische
leiders weten dat het ICC weigert rechtzaken
te starten tegen USA, EU-presidenten &
politici.
Kadhaffi kent mijn dossier tegen NL, sinds 2007.
Arabische & Afrikaanse landen weten dat UN Ban
Kimoon wil dat het ICC burgers foltert & doodt.
Het ICC veroorzaakt dus oorlog.
EU-politici, UN, EU, Navo willen dit, opdat zij zelf
boven de wet blijven ...en niet in de cel van het
ICC zullen worden gezet wegens oorlogsmisdaden
en misdrijven tegen de menselijkheid.
Rechtspositie Nobel Foundation
Op grond van het Verdrag tegen foltering en
andere wrede, onmenselijke of onterende
behandeling of bestraffing – artikel 1, 2 en 3bent u wettelijk verplicht juridisch correct
afstand te nemen van de werkwijze van
presidenten, politici, koninklijke families,
rechter, aanklagers en alle andere individuen
die zich schuldig maken aan schenden van
mensenrechten. Tot op heden heeft u dit niet
gedaan.
De Nobel Foundation past niet eerst zelf de
mensenrechtenverdragen toe alvorens de
winnaar van de Nobel-Vredesprijs te kiezen.

The media refuses to investigate on evidence
of victims who started lawcases within ICC.
The media only comments on pressreleases of ICC
itself or on experiences of perpetrators/victims ICC
does want to judge on.
Because of this, worldwide people have a fantasies
about the acts of ICC.
Wars in Libya & Arab states intensify, now
Kadhaffi & Arab leaders know that ICC
refuses to start trials against USA, EUpresidents & politicians.
Kadhaffi knows of my file against NL, since 2007.
Arab & African states know that UN Ban Kimoon
wants ICC to tortrue & murder civilians.
Thus, ICC causes war on Earth.
EU-politicians, UN, EU, Nato agree with these warmaking acts of ICC, in order to keep themselves
above the law... They don't want to be put in ICCprison for warcrimes and other crimes against
humanity.
Legal position of Nobel foundation
Based on the treaty against Torture and other
cruel, inhuman or degrading treatment or
punishment – articles 1,2, and 3 – you haven
the legal obligation to stop the criminal
methods of work of presidents, politicians,
royal families, judges, prosecutors and all
other individuals who are guilty of violation of
human rights. Untill today you have refused
to do so.
The Nobel Foundation does not implement &
conduct human right-treaties first, before
chosing the winner of the Nobel-peaceprize.

For me, as a Dutch woman, this means that I am
being discriminated by the Nobel Foundation.
Voor mij als Nederlandse vrouw betekent dit dat ik
•
You refuse to recognize that EU-presidents
word gediscrimineerd door de Nobel Foundation.
& politicians can be guilty of warcrimes and
•
U weigert er erkennen dat EU-presidenten
crimes against humanity on their own
& politici ook schuldig kunnen zijn aan
people too.
oorlogsmisdaden & misdrijven tegen de
•
You refuse to recognize that EU-civilians
menselijkheid op hun eigen EU-volk.
don't have acces to courtsystems, now
•
U weigert te erkennen dat EU-burgers geen
criminal EU-leaders organize this sneakily.
toegang hebben tot rechtbanken, omdat
•
You refuse to recognize that Royal Families
criminele EU-leiders dit stiekem zo regelen.
misuse their powerful position in order to
•
U weigert te erkennen dat Koninklijke
have civilians tortured & killed, sneakily,
families hun machtspositie misbruiken om
now they only care for their personal VIPstiekem burgers te kunnen laten folteren &
lifestyle.
doen door politici, nu zij zelf alleen een
VIP-leventje willen leiden.
The Nobelprize for Peace has become a prize that
decides which EU-presidents & politicians have the
De Nobelprijs voor Vrede is vervallen tot een prijs
freedom to commit warcrimes. A prize that cause
die bepaalde presidenten & politici de vrijheid geeft war in Europe.
oorlogsmisdaden te begaan. Een prijs die Europa in
oorlog brengt.
I need you to help me stop the murder-games of
the International Criminal Court, EU, UN & Nato; I
Ik wil dat u mij helpt de moordpraktijken van ICC, don't want to be tortured & murdered by the most
EU, UN & Nato te stoppen; ik wil niet gefolterd &
powerful ICC-procecutors & judges on Earth.
vermoord worden door de alllermachtigste ICCaanklagers & rechters op Aarde.
Desiree Stokkel

