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ICC behandelt mij als Slaaf m/v van het Strafhof zonder fundamentele mensenrechten.
ICC handles me as if I am a Slave m/f of ICC

without fundamentel human rights.

President Sang-Hyan Song,

President Sang-Hynan Song,

U behandelt mij alsof ik een Slavin ben van
You handle me as if I am a female Slave of
het Internationaal Strafhof , een 'ding' zonder the International Criminal Court, a 'thing'
fundamentele mensenrechten.
without fundamental human rights.
Op 1 mei 2007 ben ik tegen de Hoge Raad,
parlementsleden Balkenende & co en gemeente
ambtenaren Bloemendaal een rechtzaak gestart bij
het ICC.

On 1 may 2007 I started an ICC-case against the
Dutch supreme court, members of parliament
Balkenende and the civil servants of the municipal
Bloemendaal.

Op 12 november 2007 ontvang ik een
ontvangstbevestiging. Sindsdien word ik
genegeerd alsof ik niet besta.

On 12 november 2007 I received a letter of
receipt. Since then I am being ignored by ICC as if
I don't exist.

U weigert mij te geven:
– een advocaat
– procedures
– tijdschema's
– afhandeling van mijn dossier

You refuse to give me:
– a lawyer
– procedures
– timeschedules
– closure of my file

U – aanklager & rechters – reizen de wereld af
alsof u politici bent.
U voert gesprekken met politici die u niet mag
voeren, omdat u werkt voor een rechtbank.
U praat over het ICC, maar werkt niet als
rechtbank.
U moet het ICC managen als onafhankelijk
rechter...en gerechtelijke procedures uitvoeren
zonder inmenging van politici... tegen politici.

You – prosecutors & judges – travel around the
World as if you are politicians.
You have talks with politicians which are
forbidden , because you work for a court of law.
You talk about ICC, but you don't work as a court
of law.
You are supposed to manage ICC as an
independent judge...and to conduct legal
procedures without the interference of politicians...
against politicians.

U bent persoonlijk schuldig aan misdrijven
tegen de menselijkheid:
You are personally guilty of crimes against
humanity:
•
U foltert & doodt slachtoffers die een
rechtzaak starten bij het ICC, omdat u wilt
•
You torture & kill victums who start a
werken als politicus.
lawcase within ICC, because you want to
work as a politician.
•
U probeert mij te doden, omdat ik een
intelligente EU-vrouw ben die een
•
You try to kill me, now I am an intelligent
rechtzaak is gestart tegen een EU-land.
EU-woman who has started a lawcase
against an EU-country.
•
ICC weigert de wereld te informeren over
de rechtzaak tegen NL, wat tot meer oorlog
•
ICC refuses to inform the World on the
en afbraak van de economie leidt.
ICC-case against NL, what causes more
war and the demolition of the economy.
Ik eis een uitleg, een advocaat en afsluiting
van mijn rechtzaak in de rechtzaal.
I demand an explanation, a laywer and
closure of my case in courtroom.
Desiree Stokkel

