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ARCHE indkalder de allierede og FN
Regeringens fjernelse fra Dr. Angela Merkel
Sikre gennemførelsen af grundloven i Tyskland
2020/04/24

ARCHE: "Vi stoler på Gud!" Foto: Heiderose Manthey.
,
Vinpresse-landsby. I løbet af de sidste 20 år har ARCHE¹ haft utallige rapporter om ofre, 
individuelle skæbner og dødsfald fra Tyskland og fra mange andre lande på føderalt, europæisk og 
verdensomspændende niveau i forbindelse med menneskerettighedskriminaliteten 
"Børnearrangement [ikke kun] i Tyskland - Forældre-Børnefremmelse - Forældre Alienation 
Syndrome ", forkortet kid - pas, ARCHE har oprettet en verdensomspændende netværksplatform for
ofre, nødorganisationer (ngo'er), forskere og eksperter. Den gennemførte rapporteringen fra Europa 
- Parlamentets Udvalg for Andragender, førte rapporteringen om ARCHE og IAoHRD til FN i flere 
måneder, formuleret og offentliggjort den originale tale fra ARCHE til det tyske forbundsudvalg for
juridiske anliggender og forbrugerbeskyttelse, forberedt flere breve til Tysklands forbundskansler, 
Dr. Angela Merkel, og bad hende om at handle, ARCHE formulerede, sendte og offentliggjorde 
opfordringen til hjælp til præsidenten for De Forenede Stater, Donald J. Trump, og til præsidenten 
for Den Russiske Føderation, Vladimir W. Putin, der sendte dem SOS opfordrer til hjælp til alle 
lande, til Kina og Japan og har fremlagt offentligt bevis for kid-eke-pas 
menneskerettighedskriminalitet, som ikke kun findes i Tyskland.

ARCHE afgiver nu sin erklæring
til verdens offentligheden.

,
På dette tidspunkt skal ARCHE kun tilkalde de allierede,
så de kan arbejde sammen og med kendskabet til De Forenede Nationer og de beviser, der er gemt 
der
at afsætte regeringen i Tyskland.

Beviserne for menneskerettighedskriminalitet begået
"Røveri af børn [ikke kun] i Tyskland - fremmed-barn-fremmedgørelse - Forældrenes 
fremmedgørelsessyndrom", kaldet kid - eke - pas,
med den to gange udvidede BESLUTNING 2C 209/15
og med ARCHE og IAoHRD, der rapporterer til De Forenede Nationers organisations særlige 
rapportør om tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf 
(CIDTP).

Merkels kriminelle regering skal udsættes for forretning.

De allierede skal gribe ind i Tyskland og
for lov og orden,
for at give overholdelse af grundlæggende rettigheder,
for borgernes frihed og integritet i Tyskland
pas på.
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Merkel-regeringen var uagtsom og manglede
har bevidst gjort stor skade for folket i årevis
- på trods af viden!

I ARCHE's øjne er dette en krigsforbrydelse
mod deres egen befolkning
og magten skal fjernes fra denne regering.
,
Kansler Merkel skal gå og holdes ansvarlig for sine forbrydelser!
,
Merkel beskyldes for at have kidnappet børn [ikke kun] i Tyskland - fremmed-barn-fremmedgørelse
- forældrenes fremmedgørelsessyndrom, dvs. oprortning, fremmedgørelse og skade, forladelse af 
børn i en hjælpeløs situation - dvs. uden forældre, uden en familie.
,
"§ 234 menneskelig røveri.
(1) Enhver, der griber ind i en anden person med magt, ved at true dem med et følsomt onde eller 
ved udspil for at suspendere dem i en hjælpeløs situation eller for at tjene i udlandet i en militær 
eller militærlignende facilitet er dømt til en fængsel på et år til ti År straffet.
(2) I mindre alvorlige tilfælde er dommen fængsel fra seks måneder til fem år. "

,
PROKLAMATIONENS GLOBALE OPKALD
,
Denne anmodning fra ARCHE til de allierede og FN blev oversat via Google-oversættere til de 
følgende 108 sprog for klart at illustrere den globale opfordring til denne proklamation:

*
Med denne opfordring har ARCHE udtømt sine muligheder for at rapportere om det aktuelle 
menneskerettighedskriminalitet børnebestemmelse [ikke kun] i Tyskland - forældre-barn-
fremmedgørelse - forældrenes fremmedgørelsessyndrom på føderalt, europæisk og verdensplan. 
Der er fremlagt bevis for den menneskerettighedskriminalitet, der har fundet sted, og anmodninger 
om indblanding fra de allierede og andre regeringer er modtaget.
,
Gå ind!

,
,
,

¹ Heiderose Manthey grundlagde ARCHE på jagt efter hendes sønner, der blev stjålet fra hende i 
alderen 8 og 11 år, og som er blevet massivt fremmedgjort i dag. 
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