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ARCHEk Aliatuak eta NBE deitzen ditu
Gobernuak Dr. kargutik kentzea Angela Merkel
Oinarrizko Legea Alemanian ezartzea ziurtatu
2020-04-24

ARKEA: "Jainkoarengan fidatzen gara!" Argazkia: Heiderose Manthey.
,
Ardo prentsarako herrixka. Azken 20 urteotan, ARCHE¹k hainbat biktimen, banakako patuen eta 
heriotzen gaineko txosten ugari izan ditu Alemanian eta beste herrialde askotan, maila federal, 
europar eta mundialean, giza eskubideen krimenarekin lotuta. "Haurren lapurreta [ez bakarrik] 
Alemanian - Guraso-seme-alaba baketsua - Gurasoak Alienation Syndrome ", laburtutako haurrak, 
ARCHEk mundu mailako sareko plataforma bat eratu du biktimen, laguntzako erakundeen (GKE), 
zientzialarientzako eta adituentzako. Europako Parlamentuko Petizioen Batzordearen txostena egin 
zuen ARCHEk eta Nazio Batuen Erakundeko IAoHRDk hainbat hilabetetan zehar, ARCHEk Lege 
Gaietarako eta Kontsumitzaileen Babeserako Alemaniako Batzorde Federalaren jatorrizko hitzaldia 
formulatu eta argitaratu zuen, Alemaniako kantzilerrari hainbat gutun prestatu zituen, Dr. Angela 
Merkelek, eta jarduteko eskatu zion, ARCHEk Donald J. Trump Estatu Batuetako presidenteari eta 
Vladimir W. Putin Errusiako Federazioko presidenteari laguntza emateko deia formulatu, bidali eta 
argitaratu zuen. SOSek laguntza eskatu die herrialde guztiei, Txinari eta Japoniari eta froga 
publikoak eman ditu haurrentzako giza eskubideen krimena, Alemanian ez baita aurkitzen.

ARCHE bere adierazpena egiten ari da
mundu publikoari.

,
Puntu honetan ARCHEk aliatuak deitzea baino ez du,
elkarrekin lan egin dezaten eta NBEren ezagutza eta bertan gordetako frogak izan ditzaten
gobernua Alemanian gordetzeko.

Giza eskubideen delitua egotearen frogak
"Haurren lapurreta [ez bakarrik] Alemanian - gurasoen seme-alaben alienazioa - Gurasoen 
Alienazio sindromea", kid izeneko - eke - pas,
bi aldiz luzatu den 2C 209/15 EBAZPENA
eta ARCHE eta IAoHRD Nazio Batuen Erakundearen Torturari eta Beste Zigor tratamendu edo 
zigorren gaineko txostena (CIDTP) buruzko txostena.

Merkelen gobernu kriminala negoziotik kanpo jarri behar da.

Aliatuek Alemanian esku hartu behar dute eta
legea eta ordena,
oinarrizko eskubideak betetzeagatik,
Alemanian herritarren askatasuna eta osotasuna lortzeko
zaindu.

Merkelen gobernua arduragabekeria eta falta zen
Urteak daramatza nahita min handia egiten jendeari
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- ezagutza izan arren!

ARCHEren iritziz, gerra krimena da hau
beren biztanleriaren aurka
eta boterea kendu behar zaio gobernu honi.
,
Merkel kantzilerra joan behar da bere delituen erantzule!
,
Merkelek leporatu dio Alemanian [ez bakarrik] haurrak bahitzea (gurasoak eta haurren alienazioa - 
gurasoen alienazio sindromea, hau da, deserrotzea, alienatzea eta kalteak egitea, egoera babesgabe 
batean dauden haurrak abandonatu ditu - hau da, guraso gabe, familiarik gabe).
,
"§ 234 giza lapurreta.
(1) Beste pertsona bat indarrez harrapatzen duen edonork, gaitz sentikor batekin mehatxatuz edo 
maltzurki egoera babesgabe batean esekitzeko edo atzerrian militar edo militar gisako instalazio 
batean zerbitzatzeko urtebete eta hamar urte arteko kartzela zigorra bete dezake. Urteak zigortuak.
(2) Kasu larriagoetan, zigorra sei hilabetetik bost urtera arteko espetxealdia da. "

,
ARAUDIAREN DEIALDI GLOBALA
,
ARCHE aliatuei eta NBEri eskaera hau Google itzultzaileen bidez itzuli zen 108 hizkuntzatan, 
aldarrikapen honetarako deia globala argitzeko:

*
Deialdi honen bidez, ARCHEk giza eskubideen kontrako haurren lapurretaren berri eman du [ez 
bakarrik] Alemanian - gurasoen seme-alaben alienazioa - gurasoen alienazio sindromea federal, 
europar eta mundu mailan. Giza eskubideen delitua gertatu dela frogatu da eta Aliatuek eta beste 
gobernu batzuek esku hartzeko eskaerak jaso dituzte.
,
Mesedez, sartu!

,
,
,

Ider Heiderose Mantheyk ARCHE sortu zuen bere seme-alaben bila, 8 eta 11 urte zituela lapurtu 
zieten eta gaur egun arte izugarri alienatuta egon direnak. 
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