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ARCHE ber de allierte og FN om å gjenoppbygge
Bytt ut regjeringen til Dr. Angela Merkel
Sikre implementeringen av grunnloven i Tyskland
2020-04-24

ARCHE: "Vi stoler på Gud!" Foto: Heiderose Manthey.
.
Keltern-Weiler. De siste 20 årene har ARCHE¹ rapportert om føderale, europeiske og 
verdensomspennende utallige rapporter om ofre, enslige skjebner og dødsfall fra Tyskland og 
mange andre land i forbindelse med menneskerettighetsbruddet "Kinderraub [ikke bare] i Tyskland 
- Foreldre-barn-foreldre" Alienation Syndrome ", kort - ikke kalt, publisert, ARCHE har satt opp et 
verdensomspennende nettverk av ofre, ofre, velferdsforeninger (ikke-statlige organisasjoner), 
forskere og eksperter, rett før rapporten fra Europaparlamentets begjæring, utført av ARCH 
gjennom IAoHRD og FN over flere måneder, formulert og publisert den opprinnelige talen av 
ARCHE og den føderale tyske komiteen for lov og forbrukerbeskyttelse, avsluttet flere 
registreringer og Tysklands forbundskansler, Dr. Angela Merkel, og krevde at de skulle handle, 
ARCHE formulerte, sendte og publiserte Call for Help til presidenten i Amerikas forente stater, 
Donald J. Trump, og til presidenten for den russiske føderasjonen, Vladimir W. Putin, de sendte 
med i sine utgifter SOS-Hilferufe i alle land, etter Kina og Japan og offentliggjort bevisene, ikke 
bare i Tyskland som bare kidnappet menneskerettighetsbrudd - også - bare.

Akkurat nå leder ARCHE uttalelsen din
og verdensoffentlighet.

.
I den posisjonen er ARCHE den eneste allierte herbeizur som ringer,
de deler dette med kunnskapen om FN og bakgrunnsbevisene
regjeringen i Tyskland.

Bevisene for brudd på menneskerettighetene
"Kinderraub [ikke bare] i Tyskland - Foreldrenes fremmedgjøring - Foreldrenes 
fremmedhetssyndrom", barnekjente - nettopp navngitt,
ligge med den to ganger utvidede BESLUTNING 2C 209/15
og med rapportering fra ARCHE og IAoHRD og FNs spesialrapportør for tortur og annen grusom, 
umenneskelig eller alvorlig behandling eller straff (CIDTP), FNs organisasjon.

Den skjøre regjeringen til Merkel må ha lagt ned håndverket.

De allierte måtte gripe inn i Tyskland
for lov og orden,
for garanti for innholdet i den grunnleggende rettigheten,
for borgernes frihet og sikkerhet i Tyskland
ta vare på bekymringen.

Merkel-regjeringen var uaktsom
lagt utallige skader på folket i årevis
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- til tross for å vite!

Dette er en krigsforbrytelse i øynene til ARCHE
store proporsjoner mot egen befolkning
og denne regjeringen må fratas makt.
.
Kansler Merkel må gå og redegjøres for forbrytelsene dine!
.
Merkel er spådd å ha Kinderraub [ikke bare] i Tyskland - bortføring av foreldre-barn - foreldrenes 
alderssyndrom, inkludert utvikling, fremmedgjøring og skade, for å utsette barn for hjelpeløse 
stillinger - altså, uten foreldrene, uten å drive familie.
.
"§ 234 Menschenraub.
(1) Den som søker en annen person med makt, ved å true med en utsatt tull eller av en liste, for å 
hjelpe dem i hjelpeløs plassering eller å yte tjeneste i et militært eller militærlignende anlegg i 
utlandet, skal være fengselsfrihet fra dem. Straffe årene.
(2) I mindre alvorlige tilfeller er fengselsstraffen seks måneder til fem år. "

.
GLOBAL PÅ PROKLAMASJONEN
.
Disse bitene av ARCHE og de allierte og FN er blitt overført til Google-oversettere på følgende 108
språk for å illustrere den globale samtalen til denne proklamasjonen:

*
Med denne samtalen har ARCHE utvidet rapporteringsevnen til det kommende 
menneskerettighetsbrudd Kinderraub [ikke bare] i Tyskland - Foreldrenes fremmedgjøring - 
Foreldrenes fremmedhetssyndrom på føderalt, europeisk og verdensomspennende nivå. Bevisene 
for menneskerettighetsbruddene er blitt utryddet og bittene til å gripe inn blir forfulgt av de allierte 
og andre regjeringer.
.
Vær snill!

.

.

.

Uf I søket etter din alder på 8 og 11 år ranet og til denne dag grunnlegger massiv fremmede sønner 
Heiderose Manthey ARCHE. 

Seite 2 von 2


