Friesisch
ARCHE ropt de alliearden en de FN op om opnij op te bouwen
Ferfang de regearing fan Dr. Angela Merkel
Befeiligje de útfiering fan 'e basiswet yn Dútslân
2020-04-24
ARCHE: "Wy fertrouwe op God!" Foto: Heiderose Manthey.
.
Keltern-Weiler. Foar de lêste 20 jier hat ARCHE¹ rapporteare oer federale, Jeropeeske en wrâldwide
ûntelbere rapporten oer slachtoffers, ienlingse lot en deaden út Dútslân en in protte oare lannen yn
ferbân mei de skieding fan 'e minskerjochten "Kinderraub [net allinich] yn Dútslân - âlder-bernâlder" Alienation Syndrome ", koart - net neamd, publisearre, ARCHE hat in wrâldwiid netwurk
opset fan slachtoffers, slachtoffers, wolwêzensferienings (NGO's), wittenskippers en saakkundigen,
krekt foar it rapport fan 'e petysje fan it Jeropeesk Parlemint, útfierd troch de ARCH troch de
IAoHRD en de FN oer ferskate moannen, formulearre en publisearre de orizjinele taspraak fan
ARCHE en de Federale Dútske Kommisje foar Wet en Konsumintebeskerming, foltôge ferskate
oanfragen en de Kânselier fan Dútslân, Dr. Angela Merkel, en easke dat se hannelen, ARCHE
formuleare, stjoerde en publisearre de Call for Help oan 'e presidint fan' e Feriene Steaten fan
Amearika, Donald J. Trump, en oan 'e presidint fan' e Russyske Federaasje, Vladimir W. Putin,
stjoeren se mei yn har besteging fan SOS-Hilferufe yn alle lannen, nei Sina en Japan en it bewiis
folslein publiseare dat net allinich yn Dútslân minskerjochtenmisdieden - sels - allinich ûntfiert.
Op it stuit rjochtet ARCHE jo ferklearring
en wrâldreklame.
.
Yn dizze posysje bliuwt ARCHE de ienige alliearde herbeizur dy't ropt,
se diele dit mei de kennis fan 'e FN en it eftergrûnbewiis
de regearing yn Dútslân.
It bewiis fan misbrûk fan minskerjochten begien
"Kinderraub [net allinich] yn Dútslân - Elemint fan âlders - syndroom fan âlderlike ferfrjemding",
kid - eke - krekt neamd,
lizze mei de twa kear útwreide BESLUTTING 2C 209/15
en mei de rapportaazje fan 'e ARCHE en de IAoHRD en de spesjale rapporteur fan' e FN oer
marteling en oare wrede, ûnmenslike of serieuze behanneling as straf (CIDTP), de Organisaasje fan
'e Feriene Naasjes.
De fragile regearing fan Merkel moat it ambacht hawwe dellein.
De Alliearden moasten yn Dútslân yngripe
foar wet en oarder,
foar de garânsje fan 'e ynhâld fan it fûnemintele rjocht,
foar de frijheid en feiligens fan 'e boarger yn Dútslân
soargje foar de soargen.
De Merkel-regearing wie neglig
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hat jierrenlang ûntelbere skea tafoege oan 'e minsken
- nettsjinsteande wittende!
Dit is in oarlochskriminaliteit yn 'e eagen fan' e ARCHE
grutte proporsjes tsjin har eigen befolking
en dizze regearing moat de macht wurde ûntslein.
.
Kânselier Merkel moat gean en wurde rekkene foar jo misdieden!
.
Merkel wurdt foarsizzend Kinderraub [net allinich] yn Dútslân te hawwen - ûntfiering fan âlderbern - Syndrome fan âlderlike ferfrjemding, ynklusyf Untwikkeling, Alienaasje en skea, om bern te
eksposearjen oan helpleaze posysjes - dus, sûnder âlders, sûnder famylje.
.
"§ 234 Menschenraub.
(1) Wa't in oare persoan mei geweld siket, troch te bedriigjen mei in gefoelich ûnsin of troch in list,
om har te helpen by helpleaze pleatsing of om tsjinst te leverjen yn in militêre of militêr-achtige
foarsjenning yn it bûtenlân, sil ûnder betingst wêze fan finzenisstraf fan har. Straffe de jierren.
(2) Yn minder swiere gefallen is de straf fan finzenisstraf seis moannen oant fiif jier. "
.
GLOBAL OAN DE PROKLAMASJE
.
Dizze bitsjes fan ARCHE en de Alliearden en de UN binne oerdroegen oan Google-oersetters yn 'e
folgjende 108 talen om de wrâldwide oprop fan dizze ferklearring fierder te yllustrearjen:
*
Mei dizze oprop hat ARCHE har mooglikheden útwreide om te rapportearjen nei de oankommende
skieding fan minskerjochten Kinderraub [net allinich] yn Dútslân - Oplieding fan bern-bern Syndrome fan âlderlike ferfrjemding op federale, Jeropeeske en wrâldwide nivo's. It bewiis fan 'e
fûnen dy't skonken binne mei de rjochten is ferwidere en de byt om yn te gripen wurde neistribbe
troch de Alliearden en oare regearingen.
.
Grap asjebleaft!
.
.
.
Ûnder it sykjen nei jo leeftyd fan 8 en 11 jier berôve en oant hjoed de dei massyf ferdoarne soannen
oprjochte Heiderose Manthey de ARCHE.
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