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-------- Doorgestuurd bericht -------Onderwerp:EU/VN & Int.Strafhof doden soldaten/burgers
Datum:Mon, 14 Mar 2011 11:40:24 +0100
Van:d.e.stokkel <d.e.stokkel@online.nl>
Antwoord-naar:d.e.stokkel@online.nl
Aan:ibb@vbmnov.nl, afmp@afmp.nl, cbb@vbmnov.nl,
mzo@vbmnov.nl, eo@vbmnov.nl, nazorg@vbmnov.nl,
dip@mid.ru, press.release@china.org.cn, holding@dfd.nl,
dfd@dfd.nl, ava@dfd.nl, info@kvmo.nl, bureau@kvnro.nl,
voorzitter@kvnro.nl, hoofdbureau@kvnro.nl, secretaris@kvnro.nl,
ro-redactie@kvnro.nl

VBMNOV, DFD, KVMO, KVNRO, & AFMP, Kremlin, China,
Afgelopen weken heb ik alleen vakbond AFMP gemaild, met uitleg
over de
werkwijze van het Int.Strafhof.
Dit is niet langer effectief.

Militaire vakbonden moeten gaan samenwerken
om de moordpraktijken
van het Int.Strafhof te stoppen.
Ministerie van Defensie liegt over gevaren die soldaten lopen tijdens
'vredesmissies'.
In opdracht van Balkenende & co, Rutte & co, Clingendael, HCSS e.a.
liegen zij
over de werkwijze van het Strafhof en de samenwerking met EU & VN
veligheidsraad.

Het is vreemd dat de Arabische Liga een vliegverbod boven Libië
wil.
A.Liga weet dat het Int.Strafhof op verzoek van presidenten, EU & VN
burgers foltert & doodt.
En dat Taiban & Alqaida dit alles volgen op mijn websites...en in de
media...
Zij weten dat het ICC sinds 1 mei 2007 een rechtzaak tegen NL verbergt
voor de Wereld;
starters/slachtoffers van rechtzaken tegen EU-leiders & nationale
rechtsystemen verbergt.
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Arab.Liga misbruikt het Strafhof ook voor genocide praktijken, vooral om
EU-landen & USA
mee te chanteren.
Khadaffi weet dit, wat hem nog agressiever zal maken ten opzichte van
zijn eigen volk.

Khadaffi wil dezelfde rechten als UN Ban Kimoon,
EU José Manual Barros...& politici
= de vrijheid om elk mens te doden, zodra hij dit
wil.

Het is ook vreemd dat VN & EU-leiders een vliegverbod boven Libïe
bespreken.
Boven Noord-Korea of Zimbabwe of Ivoorkust geldt ook geen vliegverbod.
Dit bewijst dat de VN Veiligheidraad zo corrupt is 'dat zij uitsluitend op
grond van persoonlijke
politieke belangen resoluties opleggen aan landen'.

Nato-soldaten zijn niet meer met 'vredesmissies' bezig.
Levens van soldaten worden gerecycled voor de corruptie, vriendjespolitiek
&
moordlusten van EU-leiders, politici ...en ICC-personeel.

Soldaten moeten hun eigen hersenen
gebruiken!
Elke soldaat is NL-er.
Elke NL-er moet verplicht de Grondwet uitvoeren.
Dus ook verplicht de Mensenrechtenverdragen implementeren & uitvoeren.
EU & VN zijn verplicht om eerst te werken met mensenrechtenverdragen &
rechtsystemen
voordat zij naar de wapens grijpen.
Nu is de situatie totaal omgedraaid.
Eerst willen EU & VN militaire acties, daarna rechtsystemen bouwen.
Dit alles om zelf als EU-dictator aan de macht te kunnen blijven en
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ongestoord
burgers te kunnen folteren & doden...voor partij politieke spelletjes.

Soldaten moet eisen 'dat zij eerst rechtsystemen - advocaten,
aanklagers, rechters helpen starten in oorlogsgebieden, voordat er militiare acties
plaatsvinden'.
Dankzij het internet kan dit ook!
Bovendien zijn er zoveel natuurrampen, dat soldaten 'wel iets beters te
doen hebben dan mensen
doden op verzoek van criminele politici'!

Soldaten zullen hierdoor echt mensenlevens
redden, omdat EU & VN
niet langer op basis van persoonlijke haat &
chantage-praktijken
resoluties kunnen uitschrijven.

En dan nog even dit...
Ook Peter van Uhm weet dat het Int.Strafhof soldaten in levensgevaar
brengt.
En Taliban, Al qaida machtiger maakt.
Maar hierover zwijgt hij omdat zijn zoon in Afghanistan gestorven is.
Dit kan hij niet verwerken op grond van de juridische waarheid.

Defensie-top liegt al 4 jaar over de Hoge Raad &
ICC, over terrorismegevaar.
Desiree Stokkel
www.desireestokkel.nl
when you don't want to receive my email inform me on
d.e.stokkel@online.nl
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-------- Originele bericht -------From:- Wed Mar 09 10:59:23 2011
X-Mozilla-Status:0001
X-Mozilla-Status2:00800000
X-Mozilla-Keys:
Message-ID:<4D774F79.2070104@online.nl>
Date:Wed, 09 Mar 2011 10:59:21 +0100
From:d.e.stokkel <d.e.stokkel@online.nl>
Reply-To:d.e.stokkel@online.nl
User-Agent:Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; nl;
rv:1.9.2.13) Gecko/20101207 Thunderbird/3.1.7
MIME-Version:1.0
To:afmp@afmp.nl
Subject:Communiceren met Int.Strafhof-personeel
Content-Type:text/html; charset=ISO-8859-1
Content-Transfer-Encoding:7bit

Vakbond AFMP,

Uitgangspunten voor communicatie met Int.Strafhof
Medewerkers van ICC zijn zeer laag opgeleid.
Hebben geen begrip van EU-juridisch systeem.
's Werelds grootste criminelen zijn zo slim voor het Strafhof te
gaan werken!
Zij zijn aangesteld door VN.
VN Ban Kimoon heeft altijd een dubbele agenda...en 'zijn onwetendheid
is fake'.
VN Veiligheidsraad & EU vermoorden actief burgers, vooor duistere
economische deals.

Werk in kleine modulen in relatie met Int.Strafhof
Beschrijf probleem in korte zinnen. Beperkte hoeveelheid tekst.
Voeg wettelijke verplichtingen van alle betrokken partijen toe.
Verwoord oplossing in korte duidelijke zinnen, aangevuld met juridische
onderbouwing.
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Daarna begint het gedonder = geen antwoord, geen inhoudelijke reactie,
veel gekonkel met VN & EU.
Daarna analyse maken van slechte kwaliteit van werken Int.Strafhof.
En opnieuw eisen op tafel leggen.

Wat noodzakelijk is, is dat NL-parlement & media worden gedwongen de
waarheid
over het Int.Strafhof aan het NL-volk uit te leggen.
Maar.... criminele politici tegen wie rechtzaak ligt willen dit niet.
Media, willen alleen lui, partijdig & crimineel zijn voor
VIP-status
Andere politici...willen niet weten wat er gaande is!
Ook niet als ik email dat Al Qaida & Taliban mijn dossier kennen.

Desiree Stokkel
www.desireestokkel.nl
when you don't want to receive my email inform me on
d.e.stokkel@online.nl

------------------------------------------------------------------

-------- Originele bericht -------From:- Fri Mar 11 08:18:42 2011
X-Mozilla-Status:0001
X-Mozilla-Status2:00800000
X-Mozilla-Keys:
Message-ID:<4D79CCD0.5060608@online.nl>
Date:Fri, 11 Mar 2011 08:18:40 +0100
From:d.e.stokkel <d.e.stokkel@online.nl>
Reply-To:d.e.stokkel@online.nl
User-Agent:Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; nl;
rv:1.9.2.13) Gecko/20101207 Thunderbird/3.1.7
MIME-Version:1.0
To:afmp@afmp.nl
Subject:Soldaten Libië/corrupte deal Int.Strafhof-personeel
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Content-Type:text/html; charset=ISO-8859-1
Content-Transfer-Encoding:7bit

Vakbond AFMP,

Wisselgeld soldaten....?
Ik verwacht dat het Int.Strafhof het dossier Khadaffi 'op de
plank laat liggen'.
Dit betekent:
Khadaffi-familie krijgt asiel in een Afrikaans- of Arabisch land.
Daar blijven zij wonen totdat het volk van Libië hun uitlevering eist.
Dan kan het Libische volk zelf - in Libië - een rechtzaak tegen hen
starten.

Hoe reageren Taliban & Al qaida?
Met zeer veel extra geweld op NL-soldaten in Kunduz!
Dit geweld wordt mede veroorzaakt door Frankrijk, UK & USA 'die willen
aanvallen in Libïe,
terwijl zij zelf boven de wet willen blijven'.
Hiermee bewijst het Int.Strafhof opnieuw 'partijdig te zijn aan VN, EU &
Nato'.

Vergeet de corruptie tussen Interpol in Frankrijk en Griekenland niet.
Interpol is 'braaf getraind schoothondje' van Int.Strafhof.
Al Qaida weet dit.

Wij krijgen dus veel meer geweld op Aarde, omdat VN, EU & Nato
constant
bezig zijn met 'straffen van regimes in Afrika, Oost-Europa, Azié...enz..'.

NL moet weg uit Kunduz!
Politie-missie wordt een slachtpartij....
Jongeren in Kunduz worden nu juridisch opgeleid,
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maar het duurt nog jaren voordat zij zichzelf met
woorden kunnen verdedigen.

Desiree Stokkel
www.desireestokkel.nl
when you don't want to receive my email inform me on
d.e.stokkel@online.nl

15-8-2015 15:52

