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ARCHE dagvaar die Geallieerdes en die VN
Die regering se verwydering uit dr. Angela Merkel
Verseker die implementering van die basiese wetgewing in Duitsland
2020/04/24

ARCHE: "Ons vertrou op God!" Foto: Heiderose Manthey.
,
Wynpers gehuggie. In die afgelope 20 jaar het ARCHE¹ ontelbare berigte oor slagoffers, individuele
lotgevalle en sterftes uit Duitsland en uit baie ander lande op federale, Europese en wêreldwye vlak 
gehad in verband met die menseregte-misdaad “Child Robbery [Not Only] in Germany - Ouer-kind-
vervreemding - Ouers Alienation Syndrome ", afgekort kinder pas, ARCHE het 'n wêreldwye 
netwerkplatform vir slagoffers, hulporganisasies (NRO's), wetenskaplikes en kundiges opgerig. Dit 
het die verslag gedoen van die Komitee vir Petisies van die Europese Parlement, gelei tot die 
verslaggewing van ARCHE en die IAoHRD aan die VN oor 'n paar maande, die oorspronklike 
ARCHE-toespraak geformuleer en gepubliseer aan die Federale Duitse Komitee vir Regsake en 
Verbruikersbeskerming, en verskeie briewe opgestel aan die kanselier van Duitsland, Dr. Angela 
Merkel, en haar gevra om op te tree, ARCHE geformuleer, gestuur en die Call for Help gepubliseer 
aan die president van die Verenigde State, Donald J. Trump, en aan die president van die Russiese 
Federasie, Vladimir W. Putin, wat hulle gestuur het SOS vra hulp vir alle lande, China en Japan en 
het openbare bewyse gelewer van die menseregte-misdaad wat nie net in Duitsland gevind word 
nie.

ARCHE lewer nou sy verklaring
aan die wêreld publiek.

,
Op hierdie punt hoef ARCHE slegs die Geallieerdes op te roep,
sodat hulle kan saamwerk en met die kennis van die VN en die bewyse wat daar gestoor is
om die regering in Duitsland af te lê.

Die bewys van die misdaad van menseregte wat gepleeg is
"Diefstal van kinders [nie net] in Duitsland - vervreemding van ouer-kind - sindroom van 
ouervreemdheid", genaamd kind - eke - pas,
met die twee keer uitgebreide BESLUIT 2C 209/15
en met die ARCHE en IAoHRD wat verslag lewer aan die Spesiale Rapporteur van die Verenigde 
Nasies se organisasie oor marteling en ander wrede, onmenslike of vernederende behandeling of 
straf (CIDTP).

Die kriminele regering van Merkel moet buite werking gestel word.

Die bondgenote moet in Duitsland en Duitsland ingryp
vir wet en orde,
vir die toestaan van nakoming van fundamentele regte,
vir die vryheid en integriteit van die burgers in Duitsland
sorg.
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Die Merkel-regering was nalatig en het nie gebrek gehad nie
het jare lank doelbewus mense groot skade berokken
- ondanks kennis!

In die oë van die ARCHE is dit 'n oorlogsmisdaad
teen hul eie bevolking
en mag moet van hierdie regering verwyder word.
,
Kanselier Merkel moet gaan en aanspreeklik gehou word vir haar misdade!
,
Merkel word daarvan beskuldig dat hy [nie net] kinders in Duitsland ontvoer het nie - vervreemding
van ouer-kind - sindroom van ouervervreemding, d.w.s. ontworteling, vervreemding en skade, 
kinders in 'n hulpelose situasie laat vaar het - d.w.s. sonder ouers, sonder 'n gesin.
,
"§ 234 menseroof.
(1) Enigiemand wat 'n ander persoon met geweld in beslag neem, deur 'n sensitiewe euwel of 
dreigement te bedreig, om hulle in 'n hulpelose situasie te skors of om in 'n militêre of militêre 
fasiliteit in die buiteland te dien, word tot een jaar gevangenisstraf van tien jaar gevonnis Jare 
gestraf.
(2) In minder ernstige gevalle is die vonnis gevangenisstraf van ses maande tot vyf jaar. '

,
GLOBALE OPROEPING VAN DIE PROKLAMASIE
,
Hierdie versoek van ARCHE aan die Geallieerdes en die VN is via Google-vertalers in die volgende
108 tale vertaal om die wêreldwye oproep tot hierdie proklamasie duidelik te illustreer:

*
Met hierdie oproep het ARCHE sy geleenthede uitgeput om verslag te doen oor die huidige 
menseregte-kinder roof [nie net] in Duitsland - ouer-kind-vervreemding - ouer-
vervreemdingsindroom op federale, Europese en wêreldwye vlak. Bewyse van die menseregte-
misdaad wat voorgekom het, is gelewer en versoeke om ingryping deur die Geallieerdes en ander 
regerings is ontvang.
,
Stap asb!

,
,
,

EHeiderose Manthey het ARCHE gestig op soek na die seuns wat sy op 8 en 11 jarige ouderdom 
van haar gesteel het en wat tot vandag toe op groot skaal vervreem is. 
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