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Deze email is gepubliceerd op www.nlfschool.com
This email is written in English, in the second part of the text.

Advocaat Inez Weski,
Je weet dat ik zoek naar een constructie om je te linken aan mijn rechtzaak bij het
Internationaal Strafhof tegen NL.
Advocaten moeten erkennen dat het ICC dit land opzettelijk in oorlog & economisch verval
brengt.

Thema email:
'Preventief arresteren door politie = misdrijf tegen menselijkheid'.
http://www.netwerk.tv/artikelen/veelplegers-al-oppakken-voordat-ze-wet-overtreden

Ik vind dat je als advocaat juridisch zakelijker moet communiceren.
Op tv ben je vergeten uit te leggen dat preventief arresteren door politie in strijd is met het
Internationaal Verdrag inzake burgerrrechten & politieke rechten artikel 9, 10 & 11.
Nu ik bewijs dat de Hoge Raad weigert rechtzaken te starten tegen
parlementsleden & ambtenaren zodra het 'misdrijven tegen de menselijkheid' betreft,
is het van groot belang dat het volk weet hoe zij zich moet verdedigen tegen Dictatuur Nederland.

Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politiek rechten
Artikel 9
1. Een ieder heeft recht op vrijheid en veiligheid van zijn persoon. Niemand mag worden
onderworpen aan willekeurige arrestatie of gevangenhouding. Niemand mag zijn vrijheid
worden ontnomen, behalve op wettige gronden en op wettige wijze.
2. Iedere gearresteerde dient bij zijn arrestatie op de hoogte te worden gebracht van de
redenen van zijn arrestatie en dient onverwijld op de hoogte te worden gebracht van de
beschuldigingen die tegen hem zijn ingebracht.
3. Een ieder die op beschuldiging van het begaan van een strafbaar feit wordt gearresteerd
of gevangen gehouden dient onverwijld voor de rechter te worden geleid of voor een
andere autoriteit die door de wet bevoegd is verklaard rechterlijke macht uit te oefenen
en heeft het recht binnen een redelijke termijn berecht te worden of op vrije voeten te
worden gesteld. Het mag geen regel zijn dat personen die op hun berechting wachten in
voorarrest worden gehouden, doch aan hun invrijheidsstelling kunnen voorwaarden
worden verbonden om te waarborgen dat de betrokkene verschijnt ter terechtzitting, in
andere stadia van de gerechtelijke procedure dan wel, zo het geval zich voordoet, voor
de tenuitvoerlegging van het vonnis.
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4. Een ieder wie door arrestatie of gevangenhouding zijn vrijheid is ontnomen, heeft het
recht voorziening te vragen bij de rechter, opdat die rechter binnen korte termijn beslist
over de wettigheid van zijn gevangenhouding en zijn invrijheidsstelling beveelt, indien
zijn gevangenhouding onrechtmatig is.
5. Een ieder die het slachtoffer is geweest van een onwettige arrestatie of
gevangenhouding heeft het recht op schadeloosstelling.
Artikel 10
1. Allen die van hun vrijheid zijn beroofd dienen te worden behandeld met menselijkheid en
met eerbied voor de waardigheid, inherent aan de menselijke persoon.
2. a. Verdachten dienen, uitzonderlijke omstandigheden buiten beschouwing gelaten,
gescheiden te worden gehouden van veroordeelden en dienen aanspraak te kunnen
maken op een afzonderlijke behandeling overeenkomend met hun staat van niet
veroordeelde persoon.
b. Jeugdige verdachten dienen gescheiden te worden gehouden van volwassenen en zo
spoedig mogelijk voor de rechter te worden geleid.
3. Het gevangenisstelsel dient te voorzien in een behandeling van gevangenen die in de
eerste plaats is gericht op heropvoeding en reclassering. Jeugdige overtreders dienen
gescheiden te worden gehouden van volwassenen en behandeld te worden in
overeenstemming met hun leeftijd en wettelijke staat.
Artikel 11
Niemand mag gevangen worden genomen uitsluitend omdat hij niet in staat is een uit een
overeenkomst voortvloeiende verplichting na te komen.

Het komende Rutte-parlement zal ook een dictatoren-parlement zijn.
Buitenlandse investeerders zullen deze situatie benutten om zichzelf financieel te verrijken ten koste
van NL.
Neem MSD/Organon als voorbeeld.
Vooral als het CDA - en alle politici tege wie ik de ICC-rechtzaak ben gestart - aan de macht mogen
blijven.
Er komt er veel straat geweld in NL.
Politie moet een voorbeeld nemen aan de vernieuwende werkwijze van de UK-politie.

Desiree Stokkel
www.nlfschool.com
www.newlegalframe.com
www.desireestokkel.nl

Lawyer Inez Weski,
You know that I search for a construction to link you to my lawcase against NL with the
Interntional Criminal Court.
Lawyers must acknowledge that ICC pshues this country into war & ecnomical disaster,
knowingly.

Object email:
'Preventative arrest by police = 'crime against humanity'.

http://www.netwerk.tv/artikelen/veelplegers-al-oppakken-voordat-ze-wet-overtreden
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I believe that you being a lawyer should communicate more business-like for legal talks in
the media.
On tv, you have forgotten to outline that a preventative arrest by police is conflicting with
the International convenant/treaty for civil rights and politicial rights, code 9, 10 & 11. .
Now I prove that the Dutch supreme court refuses to start lawcases against MPs & civil servants in
case
'crimes against humanity' it is of utmost importance that the people understand how they must defend
themselves against Dictatorship Nederland.

International convenant/treaty for civil rights and political rights
Article 9

1. Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected
to arbitrary arrest or detention.
No one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance
with such procedure as are established by law.
2. Anyone who is arrested shall be informed, at the time of arrest, of the reasons
for his arrest and shall be promptly informed of any charges against him.
3. Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before
a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power and shall be entitled
to trial within a reasonable time or to release. It shall not be the general rule that persons
awaiting trial shall be detained in custody, but release may be subject to guarantees
to appear for trial, at any other stage of the judicial proceedings, and, should occasion arise,
for execution of the judgement.
4. Anyone who is deprived of his liberty by arrest or detention shall be entitled to take
proceedings before a court, in order that that court may decide without delay on the
lawfulness of his detention and order his release if the detention is not lawful.
5. Anyone who has been the victim of unlawful arrest or detention shall have an enforceable
right to compensation.
Article 10

1. All persons deprived of their liberty shall be treated with humanity and with respect for
the inherent dignity of the human person.
2.
(a) Accused persons shall, save in exceptional circumstances, be segregated from convicted
persons and shall be subject to separate treatment appropriate to their status as unconvicted persons;
(b) Accused juvenile persons shall be separated from adults and brought as speedily as possible for
adjudication.
3. The penitentiary system shall comprise treatment of prisoners the essential aim of which
shall be their reformation and social rehabilitation. Juvenile offenders shall be segregated
from adults and be accorded treatment appropriate to their age and legal status.
Article 11

No one shall be imprisoned merely on the ground of inability to fulfil a contractual obligation.

The coming Rutte-parliament will also be a dictator-parliament.
Foreign investors wil take advantage of this situation in order to make themselves financial richer
at the cost of lives of NL-persons.
Take the MSD/Organon job-cuts as an example.
Especially when CDA - and all politicians against who I started an ICC-case - are free to stay in power.
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There will be much more streetviolence in NL.
NL-Police must take an example to the renewal of the operating-system of the UK-Police.

Desiree Stokkel
www.nlfschool.com
www.newlegalframe.com
www.desireestokkel.nl
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