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Ook Engelse regering aangeklaagd voor
misdaden tegen de mensheid en genocide!

Persbericht

Woensdag 21 april 2021

‘Request for Investigation’ (Verzoek om een Onderzoek) tegen de Britse regering
en haar adviseurs, wegens genocide, misdaden tegen de mensheid en overtredingen
van de Neurenbergse Code, ingediend bij het Internationaal Strafhof in Den Haag,
op dinsdag 20 april 2021.

Op dinsdag 20 april 2021 hebben wij, ondergetekenden, een 27 pagina’s tellend
‘Request for Investigation’ gericht aan het Internationaal Strafhof (ICC) in Den
Haag, met het verzoek dat onze beschuldigingen van genocide, misdaden tegen de
menselijkheid en schendingen van de code van Neurenberg door de Britse regering
en haar adviseurs, door het ICC worden aanvaard en onderzocht.

Wij zijn van mening dat wij dwingende redenen hebben aangevoerd waarom onze re-
gering en haar adviseurs schuldig zijn aan de bovengenoemde beschuldigingen. In
dit stadium is het echter van belang erop te wijzen dat wij niet al ons bewijs-
materiaal hoeven te verstrekken (dat zou verscheidene honderden bladzijden be-
slaan) en dat wij beperkt zijn tot een maximum van 30 bladzijden, waarbij wij
ons beperken tot een uiteenzetting in grote lijnen als onderdeel van ons ver-
zoek.

Het ICC zal ons ‘Request for Investigation’ beoordelen en nagaan of er volgens
hen een redelijke basis is om een onderzoek naar een ‘Situation’ in te stellen,
overeenkomstig de criteria van het Statuut van Rome.

Het ICC geeft geen tijdschema voor de aanvaarding, en er is uiteraard ook geen
garantie dat het ICC ons ‘Request for Investigation’ uiteindelijk zal aanvaar-
den, om diverse redenen, waaronder het feit dat het ICC beperkt is in zijn capa-
citeit om onderzoeken uit te voeren.

Updates zullen worden verstrekt als en wanneer meer informatie beschikbaar
komt.
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Als ik door een wet gedwongen word verkeerd te doen om goed te kunnen doen, leef ik in een land dat wordt geregeerd door

regelrechte criminelen, dictators en fascisten! Na herziening ook nog: massamoordenaars en genocideplegers!
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