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Onderwerp: Re: [Berichten aan de redactie] nl jihad jongeren misbruikt als dekmantel voor moord
politici
Van: Redactie Presikhaafnet <redactie@presikhaafnet.nl>
Datum: 29-11-2013 10:09
Aan: d.e.stokkel@ziggo.nl
Gelieve geen mails meer te sturen naar het adres van presikhaafnet
Met vriendelijk groet
Ria van Leuven
d.e.stokkel@ziggo.nl schreef op 29-11-2013 10:03:
desiree stokkel heeft u een bericht gestuurd via het contactformulier
http://www.presikhaafnet.nl/?q=contact.
Burgemeester Arnhem, Jongeren, Moskee,
NL Jihad jongeren misbruikt dekmantel Moord Politici Amtenaren HCSS ICCT NCVT
Clingendeal Onderzoeksraad Europol Rechtspraak Advocatenorde ICC bedrijven lobby
Nederlandse JIhad Jongeren worden misbruikt als dekmantel voor moord door
Politici, Ministers, Ambtenaren.

http://www.youtube.com/watch?v=BwBrnePgc3w&list=TLeznmR8OTOrc41nFgb6U-Pi4DBormBz-H

http://www.eenvandaag.nl/binnenland/47987
/_probleem_jihadstrijders_arnhem_veel_groter_

De organisaties die in NL regelen
wat Nationale veiligheid en terrorisme is'zijn de machthebbers die moord regelen
op Hollanders, Buitenlanders , wereldwijd.
Deze organisaties zijn HCSS, ICCT, NCTV, Vredepaleis, Clingendael, Onderzoeksraad,
Europol, Eurojust in EU, Rechtspraak, Advocatenorde, Burgemeesters, Politieke
partijen, e.a.
(Moslim) - gezinnen die geen oorlog willen moeten de leugens van deze groep
stoppen.
Dit kan je doen door de volgende Ambassades te emailen en te zeggegn:
lokaliseer onze Jongeren met een NL-paspoort in oorlogsgebied en stuur ze terug
naar Nederland. Desnoods zet je ze geboeid op een vliegtuig'.
Wat er dan in de praktijk gebeurd is dat Presidenten, Politici, Bedrijven,
Ambassadeurs niet langer in het geheim oorlogen kunnen aanmaken en gaande kunnen
houden.
Zij worden gedwongen te stoppen met oorlog maken.
Ouders die niet willen dat hun kinderen in oorlog vechten, moet hiervoor wel mijn
bewijsstukken over de ICC_HCSS-lobby erkennen - rechtzaak tegen NL bij ICC
erkennen - en op grond van het Folterverdrag eisen dat politici de
mensenrechtenverdragen gaan uitvoeren.

Email:ambassades Rusland, China, Iran, Turkije, Libanon, Jordanie.
Email ook de media in deze landen, om er voor te zorgen dat presidenten &
ambtenaren stoppen mt liegen , folteren & moorden.
Bekijk mijn andere videos over bovengenoemde organisaties.
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http://www.desireestokkel.nl
http;//www.newlegalframe.com

Desiree Stokkel
Donkerelaan 39
2061 jk Bloemendaal
www.desireestokkel.nl
http://www.hollandsrechtenhuis.info/index.html
wil je geen emails ontvangen bericht dit op d.e.stokkel@ziggo.nl
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