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Aan:
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"desireestokkel" <d.e.stokkel@ziggo.nl>
zaterdag 5 januari 2013 13:04
<info@nsgk.nl>; <info@vgn.nl>; <voorlichting@rechtspraak.nl>; <stg@thuiszorggehandicapten.nl>; <info@ango.nl>; <contact@fovig.nl>; <cso@ouderenorganisaties.nl>;
<werklozen@werklozenbond.nl>; <voedselbankenNLsecretariaat@gmail.com>
Vakbonden, Rechspraak, SocialeAlliantie regelen moord Werklozen, Gehandicapten, Ouderen

Gehandicapten, Ouderen, Werklozen, Voedselbank, Rechtspraak,
http://www.youtube.com/watch?v=qDhGqQjCH8Q
Vakbonden & Rechtspraak bouwen Nazi-bureaucratie in NL voor foltering & moord
Werklozen, Gehandicapten, Ouderen...
Vakbonden - Sociale Alliantie - en Rechtspraak weten dat het InternationaalStrafhof de
economie van NL laat verdwijnen via Internationale Lobby.
Politiek partijen weigeren te erkennen dat er op 1mei2007 een NL-vrouw is DesireeStokkel - die als 1ste Nlers een rechtzaak tegen NL is gestart bij het ICC.
Zij weigeren de Moordenaars die werken bij de Politieke Partijen, Rechtspraak,
Vakbonden, Werkgevers te stoppen & verwijderen.... uit de NL-economie.
Op grond van het Folterverdrag hebben Vakbonden & Rechtspraak de wettelijke plicht
het Volk voor te lichten over.... het feit dat het ICC mij op 22aug2012 een brief heeft
gestuurd waarmee zij bewijzen .....op grond van Internationale corruptie & willekeur
Criminele Politici, Rechters & Burgers boven de wet te houden.
ICC bewijst dat zij Hollanders folteren & doden; Vakbonden & Rechtspraak willen
deelnemen aan de moordpraktijken.
Omdat zij Politiek partijen niet willen confronteren met de Nazi-bureaucratie die NL
heeft.
Burgers die wel willen dat NL blijft bestaan...en dat wij een goede economie hebben,
moeten aan het CPB vragen de berekening voor 'Flexwerkers in Frankrijk' te
maken...voor NL.
'Wat gebeurt er in de NL -economie als wij Flexwerkers een hoger salaris geven dan
Vaste mederwerkers omdat zij de Bedrijfsprocessen kort & goedkoop houden?'
Het feit dat Vakbonden & Werkgevers weigeren zelf met dit systeem te komen, bewijst
dat zij uitsluitend aan hun eigen luxe arbeidscontracten denken.
http://www.desireestokkel.nl
http://www.nlfschool.com
DesireeStokkel

17-9-2014

b2agina 2 van 2

www.desireestokkel.nl
www.nlfschool.com
http://www.youtube.com/channel/UCbRO9u-TupdS0MQuHJ7nYQQ/videos
http://www.youtube.com/channel/UC_yG2DczSfLymcwkvEw9_vA?feature=mhee
when you don't want to receive my emails inform me on d.e.stokkel@ziggo.nl

17-9-2014

