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Datum: 10-3-2012 17:14
Aan: bureau@mkb.nl, info@cbl.nl, contact@mvonederland.nl, h.verweij@hbd.nl, pers@ah.nl,
info@dedetailhandel.nl, heijl@vno-ncw.nl, administratie@zzp-nederland.nl, info@njr.nl, info@fnvjong.nl,
info@cnvjongeren.nl, dwars@dwars.org, afmp@afmp.nl
Ondernemers, & Young adults,

Hoe meer er bezuinigd wordt, hoe meer 'criminaliteit Ondernemers krijgen te verwerken'.
Ondernemers willen deze criminaliteit.
Vooral de multinationals budgetteren de gevolgen van criminaliteit op hun balans,
'omdat het toch de lagere managers & personeels leden zijn die direct oog-in-oog met criminelen
staan.
Het Bestuur & Raad van Toezicht hebben weinig last van gewapende overvallen'.

Ondernemers prevaleren Fatsoenrakkerij & Vriendjespolitiek met Politici & Werkgevers
boven het stoppen van criminaliteit.
Zodra burgers - vooral uit lagere sociale klassen - bewijzen 'dat lokale Politie, B & W, Ambtenaren
of Haagse politici burgers bewust laten folteren & doden', wordt het slachtoffer dat dit soort geweld
met juridisch rechtsgeldige docuemten bewijst, het gebouw van de Ondernemer uitgetrapt.

Sinds 1 mei 2007 ligt er een rechtzaak tegen Balkenende e.a. politici bij het Internationaal
Strafhof,
omdat de Hoge Raad burgers op verzoek van politici Rechtenloos maakt.
Sinds oktober 2010 ligt er ook een rechtzaak tegen Rutte & co bij het ICC, omdat zij
weigeren
de rechtzaak tegen Balkenende & co te erkennen.
Rutte & co willen dus ook dat de Hoge Raad dossiers weggooit van burgers die op leven-en-dood
moeten vechten tegen de overheid.
In NL mogen politici niet door de Hoge Raad gestopt worden voor 'Ambtsmisdrijven begaan door
Leden van de Staten-Generaal = schending van fundamentele mensenrechten.
Buitenlandse parlementen weten dit.
Bovengenoemde gang van zaken is bijvoorbeeld voor rebellen in de Arabische wereld & MiddenOosten
een reden om steeds geweldadiger te worden.
In Syrie, Assad blijft zitten omdat EU-leiders - en hun ondernemers - ook Genocide mogen toepassen
in EU.
China heeft Tsering Woeser geweigerd de Prinsclausprijs in ontvangst te nemen
'omdat het Prinsclausfonds zelf een moordenaarsploeg is'.
China weet dat Konining Beatrix mij laat folteren & doden door Griffieren, Aanklagers & Rechters
van de Hoge Raad en het Internationaal Strafhof. Christina Meindersma werkt samen met HCSS,
Clingendael e.a. aan het mogelijk maken van Genocide in NL.

En zo heeft elk Buitenlandse parlement inmiddels wel een reden om NL kapot te chanteren.
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Ondernemers willen dat burgers in NL rechtenloos zijn!

Werklozen zijn inferieure producten voor het Bedrijfsleven.
Ondernemers weigeren de Mensenrechtenverdragen in te zetten tegen Haagse politici & hun partijen
om zodoende een Rechtstaat NL af te dwingen voor alle Hollanders.
Weigeren politieke partijen te dwingen te werken als rechtspersoon.
Met als gevolg 'dat Rechtenloze burgers alleen nog met geweld hun zaken geregeld krijgen
& hun bericht in de media krijgen'.

Het zal met Ondernemens NL nog veel slechter gaan komende jaren.
Tenzij U - Bedrijfsleven die ik nu aanschrijf - het fatsoen onwikkelt en toepast
'om alle werklozen aan een rechtspositie in NL te helpen'.
Wat impliceert dat u erkent dat er tegen NL-politici een rechtzaak ligt bij het Internationaal Strafhof
met als doel: NL bedrijven beschermen tegen chantage & afpersing of terugtrekkende investeringen.
Wat u dan ook bereikt is dat het lagere personeel minder criminaliteit te verwerken krijgt,
omdat alle burgers in NL naar de rechter mogen om conflciten te beëindigen.

Deze email wordt gepubliceerd op www.nlfschool.com
Een website die door alle Presidenten op Aarde wordt gelezen.

Desiree Stokkel
www.desireestokkel.nl

wilt u geen emails meer ontvangen informeer mij op d.e.stokkel@online.nl
Al Qaida. Taliban, Afrikaanse Unie, IAEA e.a. willen mijn emails wel lezen.
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