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Jongeren in RepubliekNL (RNL) hebben een andere taak dan Foreign Kids who work with
Buitenlandse jongeren hebben, in relatie tot @UN
DictatorshipNL - RepublicNL
@ICCnews @antonioguterres corruptie/ moorden
start with;
Win all lawsuits without lawyer
PDF.
Criminele Dementie Nederland
Binnen @UN is NL officieel een Dictatuur (DNL) vanaf
2juni2014 = Koning WA laat mensen folteren - vermoorden
voor zijn luxe leventje.
@UN werkt met GrondwetRepubliekNL & Republiekwetten
vanaf juni2014.
@UN werkt in Verborgen Lobby met RepubliekNL vanaf
18nov2016 = Ik - DésiréeElisabethStokkel - ben dus de
Grondlegger van RepubliekNL.
@antonioguterres misbruikt deze Rechtsfeiten voor zijn
privé corruptie & vrijheid voor moord; evenals
@Koninklijkuis @MinPres @RechtspraakNL @Politie
@Defensie @VNONCW @waterschappen @Kiesraad en
anderen ... dit doen.
Het InternationaalStrafhof staat in Denhaag.
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Als NL een Dictatuur is, moeten NL jongeren dus eerst de
Criminele relatie tussen @RechtspraakNL @Defensie
@Politie en het @ICCnews moordenaars-team stoppen.
Doe je dit niet blijf je chantable for @UN Buitenlanders.
Het parlement DNL heeft niet het fatsoen de Rechtstaat
overeind te houden voor Jongeren, Kids leven straks als jong
mens in een zeer zware Chantage-praktijk vanuit het @UN
Buitenland op NL.
Terwijl deze Jongeren dus ook dom gehouden zijn, inzake de
Verborgen RepubliekNL lobby.
Dit domhouden gebeurt vanuit een bepaalde tactiek:
Criminele Dementie bij Topbestuurders DNL
Alle Bestuurders DNL helpen elkaar aan de macht te blijven,
terwijl het Buitenland in RNL al supermachtig is, dankzij
chantagemacht .
Voor Criminele Dementie is een consensus nodig: de
CrimDementie-groep weigert als individu & groep de
Grondwet Koninkrijk NL uit te voeren.
Hierdoor kan niemand van de CrimDementie-groep worden
bestraft door @Politie @Het_OM @Defensie
@RechtspraakNL.

sos
Criminele Dementie stoppen is niet moeilijk, maar vergt wel
concentratie + uithoudingsvermogen.
Feiten kiezen + direct-zijn in gedrag + einddoel gericht
blijven, trekken je door de Criminele Dementie heen.
Dictatoren die zichzelf dom houden stop je door ZELF de
allterzwaarste Juridisch constructie te bouwen voor RESET
Burgerrechten voor Klimaatrechten.
Allerzwaarste Juridische constructie begint voor Jongeren
bij Bewijs van de Rechtzaak tegen DNL bij
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InternationaalStrafhof.
http://www.desireestokkel-nl.net
Gevolgd door Verborgen @UN Lobby
https://www.republiek-nederland- 18nov2016.com
1. Pak Folterverdrag = Individu mag niet samenwerken
met Criminelen, ook niet als het zelfbedachte
Criminele Dementie is ... voor behoud macht.
2. Zeg tegen personen tegen wie een
InternationaalStrafhof is gestart:
'Ik weet dat ik nu tegen over een Crimineel zit die DNL
bouwt; ik weet ook dat u @UN Rechtsfeiten Lobby
RepubliekNL verbergt'.
3. Zeg tegen de Crimineel tegenover je:
'Ik wil zakendoen met een persoon die wel
RepubliekNL samen met mij bouwt.
Ik wil dat InterimMinisterpresident
DésiréeElisabethStokkel in het openbaar wordt
erkend en haar Arbeidscontract krijgt vanaf
18nov2016. Het NL volk heeft recht op Gekozen MP
en indirect Gekozen vice-Premier.
Het NL volk heeft recht op Leven in Juridische
waarheid, zonder Verborgen Lobby.
Ik werk in het Buitenland al met RepubliekNL-wetten,
omdat de @UN dit ook doet'.

Politie & Defensie Jongeren RepubliekNL
Opschonen van DNL is niet zo moeilijk als je denkt. ik - IPM heb de Wet Ministerie Defensie RNL per decreet ingevoerd
bij de @UN.
Deze wet is al geïmplementeerd in @UN landen.
Het NL-leger - en dus ook @Politie @HandhaverDiemen
@DjackLittel en anderen -- gaan uit van een nieuwe Echte
Realiteit, die binnen @UN rechtsystemen overeind blijft.
Andere Jongeren in RNL kunnen deze constructie goed
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benutten voor een Startpunt Opschonen Bureaucratie.

Kernpunten:
GrondwetRepubliekNL voorziet in ArbitrageRechtbank
 Elke Partij binnen een conflict is wettelijk verplicht op
bij de ArbitrageRechtbank een Probleem-oplossing
voor Conflict-beëindiging in te leveren.
ArbitrageRechtbank-Verdrag voorziet in ditzelfde systeem
voor Internationaal Recht.
Wet Ministerie Defensie Taken RNL heeft als belangrijkste
Taak voor NL-leger:
 Het bouwen van een ArbitrageRechtbank in conflictgebieden en er voor zorgen dat vechtende partijen
naar de A-rechtbank gaan voor Probleem-oplossing.

Schone Hersenen voor kleine Bureaucratie
In RepubliekNL mogen Burgers elkaar niet pesten, niet
Crimineel Dement maken.
Jongeren dwingen de OudereGeneratie wel de Grondwet &
@UNHumanRights uit te voeren 24/7 .
Jongeren hoeven niet meer te vechten voor het mogen
benutten van Grondwet - Nationalewetten - UNverdragen.
Jongeren zijn erkend in hun recht om het Folterverdrag te
benutten voor het scheiden van Criminelen en
GoedeMensen.
Jongeren kunnen ZELF de bureaucratie klein en licht houden,
dankzij dit Doe-het-Zelf ArbitrageRechtbank-systeem.
Jongeren hebben veel minder last van de OudereGeneratie
met haar Vrijwillige Criminele Dementie-gedrag = Jongeren
beleven Evolutie van Intelligentie in de behoeften voor hun
JongerenGeneratie.
Internationaal!

Jullie hoeven het EI of het Wiel
niet uit te vinden.
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RepubliekNL 'kan je gewoon gebruiken'.

Wat gaat er nu gebeuren?
Hoe intelligent wil je zijn!?
Commandanten van Defensie + Politie Korpsleiding +
Parlement + Bankenvereniging + Burgmeesters &
Wethouders + Provincie bestuurders + Ombudsman +
TheHagueSecurityDelta Lobby + Rechtspraak +
Advocatenorde + FIOD.... en anderen.... werken in
DictatuurNL, voorbehoud van Luie machtspositie en het
lekkere arbeidscontract.
Dit alles, terwijl binnen @UN Holland wordt
weggechanteerd.
India - Algerije zijn Jongeren landen = meerderheid bevolking
is Jong.
In Azië zijn jongeren zelfstandige denkers - soms wel / niet in
narcisme - en regelen zij hun zaken beter dan Hollanders
doen.
Afrikaanse Jongeren zijn gewend te werken met
@UNHumanRights. Zij eisen steeds meer rechten & kansen
op.
Heel @UN weet dat Hollandse Rechters mensen in NL
vernietigen op grond van een telefoontje van een
Parlementslid - Topbestuurder - Kiesraad.
Kortom:
RepubliekNL Jongeren kunnen zoveel OPruimmacht
regelen als zij zelf aankunnen.
Begin bij de GrondwetRepubliekNL.
Weigert @RechtspraakNL mee te werken, pak de
Rechtsysteem-wetten RNL die ook per decreet zijn
ingevoerd bij @UN.

Bouw je leven 1 x Daags 1 Dag.
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