Niederländisch
ARCHE roept de geallieerden en de VN op om opnieuw op te bouwen
Vervang de regering van Dr. Angela Merkel
Zorg voor de implementatie van de basiswet in Duitsland
2020/04/24
ARCHE: "We vertrouwen op God!" Foto: Heiderose Manthey.
.
Keltern-Weiler. ARCHE¹ heeft de afgelopen 20 jaar talloze federale, Europese en wereldwijde
rapporten gerapporteerd over slachtoffers, enkelvoudig lot en sterfgevallen uit Duitsland en vele
andere landen in verband met de schending van de mensenrechten "Kinderraub [niet alleen] in
Duitsland - ouder-kind-ouder" Alienation Syndrome ", kort gezegd - niet genoemd, gepubliceerd,
heeft ARCHE een vlak netwerk van slachtoffers, slachtoffers, welzijnsverenigingen (NGO's),
wetenschappers en deskundigen opgezet, net voor het rapport van de petitie van het Europees
Parlement, uitgevoerd door de ARCH via de IAoHRD en de VN gedurende meerdere maanden, de
oorspronkelijke toespraak van ARCHE en het Federaal Duits Comité voor recht en
consumentenbescherming opgesteld en gepubliceerd, verschillende registraties voltooid en de
kanselier van Duitsland, Dr. Angela Merkel, en eiste dat ze zouden handelen, formuleerde, zond en
publiceerde ARCHE de Call for Help naar de president van de Verenigde Staten van Amerika,
Donald J. Trump, en naar de president van de Russische Federatie, Vladimir W. Putin, stuurden ze
met in hun uitgaven SOS-Hilferufe in alle landen, na China en Japan, en publiceerde het bewijs
volledig, niet alleen in Duitsland, zelfs ontvoering van mensenrechtenschendingen.
Op dit moment regisseert ARCHE uw verklaring
en wereldwijde publiciteit.
.
In die positie blijft ARCHE de enige geallieerde herbeizur-roeping,
zij delen dit met de kennis van de VN en het achtergrondbewijs
de regering in Duitsland.
Het bewijs van de begane mensenrechtenschendingen
"Kinderraub [niet alleen] in Duitsland - Ouderlijke vervreemding - Ouderlijke vervreemding
syndroom", kind - eke - zojuist genoemd,
liggen met de tweemaal verlengde RESOLUTIE 2C 209/15
en met de rapportage van de ARCHE en de IAoHRD en de speciale VN-rapporteur voor foltering
en andere wrede, onmenselijke of ernstige behandeling of bestraffing (CIDTP), de Verenigde
Naties.
De fragiele regering van Merkel moet het vaartuig hebben neergelegd.
De geallieerden moesten tussenbeide komen in Duitsland
voor wet en orde,
voor de garantie van de inhoud van het grondrecht,
voor de vrijheid en veiligheid van de burger in Duitsland
zorg voor de zorgen.
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De regering-Merkel was nalatig
jarenlang talloze schade aan de mensen toegebracht
- ondanks dat je het weet!
Dit is een oorlogsmisdaad in de ogen van de ARCHE
grote proporties tegen hun eigen bevolking
en deze regering moet haar macht worden ontnomen.
.
Kanselier Merkel moet gaan en wordt verantwoording afgelegd voor uw misdaden!
.
Merkel zal naar verwachting Kinderraub hebben [niet alleen] in Duitsland - Ouder-kindontvoering Oudervervalsingssyndroom, inclusief ontwikkeling, vervreemding en schade, om kinderen bloot te
stellen aan hulpeloze posities - dus zonder ouders, zonder familie.
.
"§ 234 Menschenraub.
(1) Degene die met geweld een andere persoon zoekt, door te dreigen met een vatbare onzin of door
een lijst, om hem te helpen bij hulpeloze plaatsing of om dienst te verlenen in een militaire of
militairachtige faciliteit in het buitenland, is onderworpen aan de vrijheid van opsluiting van hen.
Straf de jaren.
(2) In minder ernstige gevallen is de gevangenisstraf zes maanden tot vijf jaar. "
.
ALGEMEEN OVER DE PROCLAMATIE
.
Deze stukjes ARCHE en de geallieerden en de VN zijn in de volgende 108 talen overgedragen aan
Google-vertalers om de wereldwijde roep van deze proclamatie verder te illustreren:
*
Met deze oproep heeft ARCHE haar mogelijkheden uitgebreid om te rapporteren aan de aanstaande
schending van de mensenrechten Kinderraub [niet alleen] in Duitsland - ontslag van ouders en
kinderen - ouderlijk vervreemdingssyndroom op federaal, Europees en wereldwijd niveau. Het
bewijs van de vastgestelde schendingen van de mensenrechten is uitgeroeid en de beten om in te
grijpen worden voortgezet door de geallieerden en andere regeringen.
.
Huil alsjeblieft!
.
.
.
UfIn de zoektocht naar uw leeftijd van 8 en 11 jaar beroofd en tot op de dag van vandaag enorm
vervreemde zonen hebben Heiderose Manthey de ARCHE opgericht.
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