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Piraten mogen worden doodgechoten = DictatuurNL wordt uitgelachen door
Somaliers
1 bericht
desireestokkelUNSG IPM NL USA RU JP NK IR <d.e.stokkel@gmail.com>
23 februari 2018 om 07:42
Aan: info@zeehaven.nl
Cc: r.buis@verzekeraars.nl, meldpunt-handelsbelemmeringen@minbuza.nl, communicatierijk@minaz.nl,
info@banktencate.nl, Info <info@shetland.gov.uk>, info@diekstravanderlaan.nl, info@detailhandel.nl, Otp
informationdesk <otp.informationdesk@icc-cpi.int>, info@burgemeesters.nl, info@raadslid.nu, Ecrime@politie.nl,
woordvoering@knp.politie.nl, iac@ieb-ipa.org, info@ottawapolice.ca, Washington field <washington.field@ic.fbi.gov>,
fsb@fsb.ru, Chinaemb_nl <chinaemb_nl@mfa.gov.cn>, Embjapan <embjapan@lx.mofa.go.jp>, embacuba@xs4all.nl,
emb_nl@mfa.gov.ua, emb.hague@mfa.no, embassy.thehague@mfa.gov.tr, emb.lahaya@maec.es, Bruxelas
<bruxelas@mne.pt>, haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl, archives@mairie-calais.fr, Telejato <telejato@libero.it>, Mark
Teurlings <info@teurlingsellens.nl>, hendriks@richardkorver.nl, Contact <contact@business-humanrights.org>,
contact@aclei.gov.au, Stop the War Coalition <office@stopwar.org.uk>, info@mendelcollege.nl, info@mensenrechten.be,
info@wijzijnproud.nl, info@njr.nl, info@rijksrecherche.nl, Info <info@anvr.nl>, ambassade.monaco@skynet.be, Media
<media@aclu.org>, media@globalwitness.org, editor@saharareporters.com, editor@cyprus-mail.com,
editor@newstrackindia.com, info@lovers.nl
Zeehaven, RepubliekNL,
Zeehaven, deze email doorsturen aan alle Rederijen, svp.
Beveiligers mogen Piraten neerschieten, onder 'juridische voorwaarden'.
Wat gebeurt hier echt?
Somaliers weten dat NL een Dictatuur is; dus komen zij naar NL toe
voor een Bijstandsuitkering.
Piraten weten dus dat zowel Parlementsleden - Koning - Advocaten / Professoren
- Grenscontrole - Financiele wereld DictatuurNL bouwen, terwijl Holland al een
'Minder gewelddadige Republiek 18nov2017 had kunnen zijn'.
Piraten zien dat 'Bewakers die door de NL-havens worden meegestuurd op schepen,
zelf Dictator mogen & willen zijn'.
Dus!?
Piraten worden agressiever.
De Hollandse 'schiet maar raak wetten voor Rederijen bevestigen dat NL een groeiende
Dictatuur is'.
Het feit dat in NL het de Journalisten & BN-ers zijn die de Echte Nationale Veiligheid
bepalen... leidt / lijdt ertoe dat ALLE Veiligheidswetgeving nu NEP-wetten zijn.
De media bepaalt
'wat het volk wel niet mag weten
+ wie er gedood moet worden voor het bouwen van DNL....
en vooral ook 'hoe veel tijd de Moordenaars in de NL bureaucratie
nodig hebben om voor zichzelf een nieuwe baan te zoeken, zodat zij niet strafrechtelijk
vervolgd kunnen worden voor DNL bouwen'.
De media bepaalt dat NL de Criminele rechters aan de macht houdt, op verzoek van Markrutte &
co.
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De media bepaalt dus ook 'welke rol de Schiet-grage DNL Beveiligers op schepen gaan
vervullen'.
Wanneer krijgt een Schiet-vrije wet voor Beveiligers van Rederijen Echte Opruimmacht?
Pas als alle Journalisten / BNers tegen wie een ICCrechtzaakNL is gestart zijn verwijderd uit hun
arbeidscontract.
Als NL een Gekozen MinisterPresident heeft - + gekozen Burgemeesters die de Bijstand regelen
-.
Als het NL parlement een parlement voor een Rechtstaat is.
Als Advocten in NL weer Advocaten zijn die ook het parlement 'zwaar aanpakken om DNL te
stoppen'.
Als de Criminele rechters / Procureursgeneraal / Politie top / Defensie-top zijn vervangen door
personen die wel het VNverdrag - Mensenrechtenverdragen uitvoeren.
Als UNSG is verwijderd, op grond van de waarheid = hij gebruikt ICC als moordwapen voor privé
capitalisme.
Als de EU is opgeschoond.
Mentaliteit Somaliers.
In de jaren 90 werkte ik als Vrijwilliger ruim 3 jaar in Hotel Iepenhove - tijdelijke Asielzoekers opvang
-.
Somaliers daar 'waren de Rijke mensen uit een arm land'= dachten dat wij hun Slaven / Butlers
waren.
Zij hadden zelfs het lef om te klagen over mij bij Vluchtelingenwerk NL.
Ik gaf Voorlichten - folders bespreken + taalles -.
Zat regelmatig met 13 nationaliteiten aan een giga-tafel + stapels boeken in midden op tafel.
Ik spreek geen Frans, maar ook geen Servisch, Pools, Armeens...Arabisch, Russisch...
Somaliers waren woedend omdat ik weigerde speciaal voor hun 'Voorlichting in Frans-NL les te
geven'.
13 Nationaliteiten... en ik moest voor hun een Rijkeluis-klasje vormen! Val dood!

Autoriteit RNL-wetegeving
Ik word als IPM RNL misbruikt door Ondernemers = jullie chanteren Parlement / Koning /
Gemeente
voor persoonlijke kadootjes... en houden DNL moedwillig in stand.
Dit is een oorlogsmisdaad. Jullie folteren mij.... Parasiteren op mij, om er stiekem zelf beter van
te worden.
Houden NL een groeiende criminele hel.
Als Rederijen Rechtsgeldigde Machtige OPruim-wetten willen, moet ik NU het Arbeidscontract
IPM hebben.
Nu, niet over 10 jaar.
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-DesireeStokkel
donkerelaan 39
2061jk bloemendaal-nh
0238887862 Phonetap

InterimMinisterPresident NL, per18nov2016.
Geregeld / Organized via 100% corrupt & violent UNSGguterres.
UNSG per 1jan2018, organized via FBI & Embassies on Earth.

Rechtsgeldig bewijs op / Legally valid evidence on:
Op grond van het Folterverdrag heeft u de wettelijke plicht
om NL-parlement - Koning - Rechtspraak - Politie - Defensie Gemeente - Provinvicie te dwingen te stoppen met
organiseren van Moord op Burgers.

http://www.desireestokkel-nl.net/
https://www.republiek-nederland-18nov2016.com/
https://www.criminelerechters-criminal-judges.com/
http://www.nieuwswet-newslaw.org/
afmelden: destokkel@republiek18nov2016.nl
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