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desireestokkel
Van:
Datum:
Aan:
Onderwerp:

"desireestokkel" <d.e.stokkel@ziggo.nl>
zondag 11 augustus 2013 11:53
<e.r.van.de.haar@cpb.nl>; <pers@cbs.nl>; <info@broodfonds.nl>; <administratie@zzp-nederland.nl>; <info@njr.nl>; <voorlichting@rechtspraak.nl>;
<helpdesk@advocatenorde.nl>; <info@energie-nederland.nl>
Fw: Obama- NSA - bespioneert Bloemendaal - IASZ - ICC-rechtzaak DesireeStokkel

CPB, CBS, EnergieNederland, ZZP, NJR, Rechtspraak, Advocatenorde,

From: desireestokkel
Sent: Sunday, August 11, 2013 11:30 AM
To: secretariaat@winkeleninbloemendaal.nl
Subject: Fw: Obama- NSA - bespioneert Bloemendaal - IASZ - ICC-rechtzaak DesireeStokkel

Winkeliersvereniging Bloemendaal,
From: desireestokkel
Sent: Sunday, August 11, 2013 11:16 AM
To: nvantwisk@heemstede.nl ; gemeente@bloemendaal.nl
Subject: Obama- NSA - bespioneert Bloemendaal - IASZ - ICC-rechtzaak DesireeStokkel

Mw Van Twisk, Burgemeester Nederveen,
https://www.youtube.com/watch?v=ndoRvrnMsQc&feature=c4overview&list=UUbRO9uTupdS0MQuHJ7nYQQ
U moet er vanuit gaan dat Obama – NSA  USA de Gemeente Bloemendaal en aanverwante organisaties bespioneert.
Het InternationaalStrafhof & Ministeries willen dit zo.

Omdat Burgemeesters, Wethouders lobbyen op het ICCHCSS – lobbyplatform, verzwakken zij
de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven & organisaties ... in de Gemeente Bloemendaal.

Wanneer stop dit?
Wanneer zijn Bloemendalers ‘beter’ beschermd tegen deze USA spionagepraktijken?
Als de rechtzaak die ik bij het ICC ben gestart tegen NL, wordt afgesloten met een
schikking & schadevergoeding voor mijn persoon.
Dan kan Amerika Nederlanders veel minder chanteren via het ICC – HCSS – lobbyplatform.

U weet dat VNONCW, MKB, MVO, Vakbonden e.a. Obama helpen bij het bouwen van NSA.

U moet dus kiezen: of u gaat de mensenrechtenverdragen toepassen tegen USA – NSA en alle
Hollanders die Obama en het Internationaal Strafhof helpen bij spionage...
of Amerika saboteert de zakendeals van Bloemendaal helemaal kapot voor eigen belang.
DesireeStokkel

_____________________________________________________________________________________________________________________________
Obama  NSA  zijn schuldig aan het Folteren van Nederlanders tijdens hun Spionage praktijken.
Individuen & bedrijven kunnen zich hiertegen alleen verdedingen door dossiers in NL op te bouwen vanaf het Folterverdrag.
Iedereen met wie je samenwerkt in NL moet vanaf nu bewijzen dat hij of zij Obama  NSA  niet helpt bij het bespioneren van burgers... en het chanteren
van burgers tegen gunste van Amerika.
NLparlement heeft nu de wettelijke plicht de Nederlandse souvereiniteit op te eisen bij het Internationaal Gerechtshof in DenHaag.
USA moet bewijzen dat zij het VNverdrage, Lissabonverdrag en overige mensenrechtenverdragen uitvoeren tijdens hun gesprekken en contracten met
Hollanders.
Ik verwacht dat NLpolitici zullen weigeren een ICJrechtzaak tegen Obama  NSA  te startem, omdat zij persoonlijk hebben samengewerkt op het ICC
HCSS lobbyplatform aan het realiseren van de Spionage mogekijkheden voor USA.

Individuen & bedrijven moeten dus zichzelf beschermen tegen Schending van Fundamentel mensenrechten door elk dossier te starten vanaf het
Folterverdrag.
http://www.nlfschool.com/Folterverdrag.Torturetreaty.Politiek.Recht.Criminaliteit.Te.html

http://www.desireestokkel.nl
Desiree Stokkel
Donkerelaan 39
2061 jk Bloemendaal
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