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Het Spaanse Hogggerechtshof zal een
onderzoek starten naar rechter Baltasar
Garzon. Deze rechter is geschorst wegens
participatie in 'misdrijven tegen de
menselijkheid tijdens de Franco-dictatuur'.
•
Er wordt beweerd dat Garzon ook op
criminele wijze direct gelinkt is aan
terrorisme. Osama Bin Laden.

Garzon werkt voor het Internationaal
Strafhof!
•
•

•

Dit vergroot het risico op terrorisme &
oorlog in NL & EU en wereldwijd.
Zeker in Afghanisten/Pakistan zullen
burgers & soldaten worden gedood voor
deze vorm van corruptie.
Ook zullen er meer terrorisme-dreigingen
komen, wereldwijd....

Aanklager Luis Moreno-Ocampo van het ICC
werkt samen met 'criminelen'...en betaalt
hen voor hun criminele-werk.
Tegelijkertijd weigert Moreno gerechtelijke
procedures & advocaat aan slachtoffers te
geven die een rechtzaak starten tegen een
nationale parlement/dictator.
Moreno brengt NL, EU & wereld opzettelijk in
oorlog...door mijn rechtzaak tegen Balkenende te
negeren en Baltasar te betalen voor 'zijn
oorlogsmisdaden'!

The Spanish Supreme Court will investigate
on Judge Baltasar Garzon. This judge is
suspended because of his participation in
'crimes against humanity during the Francodictatorship'.
•
It is said that Garzon is also linked to
terrorism in a criminal way. Osama Bin
laden.

Garzon works for the International
Criminal Court!
•
•

•

This increases the risk on terrorism & war
in NL & EU plus worldwide.
Most certainly in Afghanistan/Pakistan will
civilians & soldiers be killed for this type of
corruption.
There will also be more terrorism-threats
worldwide....

Prosecutor Luis Moreno-Ocampo of ICC
works together with 'war-criminals'...and
pays them for their criminal-job.
At the same time Moreno refuses to give
legal procedures & a lawyer to victums who
do start a lawcase against their national
parliament/dictator.
Moreno brings NL, EU & world carefully planned in
war ....now he ignores my lawcase against
Balkenende and pays Baltasar for 'his crimes
against humanity'!
Prosecutor Luis Moreno-Ocampo must be
suspended too!

Aanklager Luis Moreno-Ocampo moet
ook geschorst worden!

Have a day in my EQ-wisdom 2010.....
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