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ARCHE uppmanar de allierade och FN att bygga om
Ersätt regeringen för Dr. Angela Merkel
Säkra genomförandet av grundlagen i Tyskland
2020/04/24

ARCHE: "Vi litar på Gud!" Foto: Heiderose Manthey.
.
Keltern-Weiler. Under de senaste 20 åren har ARCHE¹ rapporterat om federala, europeiska och 
världsomspännande otaliga rapporter om offer, ensamma öde och dödsfall från Tyskland och många
andra länder i samband med kränkning av de mänskliga rättigheterna "Kinderraub [inte bara] i 
Tyskland - Förälder-barn-förälder" Alienation Syndrome ", kort - inte kallat, publicerat, ARCHE har
inrättat ett världsomspännande nätverk av offer, offer, välfärdsföreningar (icke-statliga 
organisationer), forskare och experter, strax före rapporten från Europaparlamentets framställning, 
genomförd av ARCH genom IAoHRD och FN under flera månader, formulerade och publicerade 
det ursprungliga talet av ARCHE och det tyska federala utskottet för lag och konsumentskydd, 
slutförde flera registreringar och Tysklands kansler, Dr. Angela Merkel, och krävde att de skulle 
handla, ARCHE formulerade, skickade och publicerade Call for Help till Amerikas förenta stater, 
Donald J. Trump, och till den ryska federationens president, Vladimir W. Putin, de skickade med i 
deras utgifter SOS-Hilferufe i alla länder, efter Kina och Japan och publicerade bevisen inte bara i 
Tyskland som kidnappade brott mot mänskliga rättigheter - även - bara.

Just nu riktar ARCHE ditt uttalande
och världspublicitet.

.
I denna position förblir ARCHE den enda allierade herbeizur som kallar,
de delar detta med FN: s kunskap och bakgrunden
regeringen i Tyskland.

Beviset för de brott som gjorts av de mänskliga rättigheterna
"Kinderraub [nicht nur] i Tyskland - Föräldrafrämmande - föräldraframmedelssyndrom", barn - 
precis namngivet,
ligga på det två gånger utökade RESOLUTION 2C 209/15
och med rapporteringen från ARCHE och IAoHRD och FN: s särskilda rapportör om tortyr och 
annan grym, omänsklig eller allvarlig behandling eller bestraffning (CIDTP), FN: s organisation.

Den bräckliga regeringen i Merkel måste ha fastställt hantverket.

De allierade var tvungna att ingripa i Tyskland
för lag och ordning,
för att garantera innehållet i den grundläggande rättigheten,
för medborgarnas frihet och säkerhet i Tyskland
ta hand om oron.

Merkel-regeringen var försumlig
lagt otaliga skador på folket i åratal
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- trots att du vet!

Detta är ett krigsbrott i ARCHE: s ögon
stora andelar mot sin egen befolkning
och denna regering måste berövas makten.
.
Kansler Merkel måste gå och redovisas för dina brott!
.
Merkel förutspås ha Kinderraub [inte bara] i Tyskland - Föräldrabarnets bortförande - 
Föräldraframmedelssyndrom, inklusive utveckling, främling och skada, för att utsätta barn för 
hjälplösa positioner - alltså utan sina föräldrar utan att driva sin familj.
.
"§ 234 Menschenraub.
(1) Den som söker en annan person med våld, genom att hota med ett mottagligt nonsens eller med 
en lista, för att hjälpa dem i hjälplös placering eller tillhandahålla tjänst i en militär eller 
militärliknande anläggning utomlands, ska fängsla från dem. Straffa åren.
(2) I mindre allvarliga fall är straffet för fängelse sex månader till fem år. "

.
GLOBAL PÅ PROKLAMATIONEN
.
Dessa bitar av ARCHE och de allierade och FN har överförts till Google-översättare på följande 
108 språk för att ytterligare illustrera den globala uppmaningen till denna proklamation:

*
Med detta samtal har ARCHE utvidgat sina möjligheter att rapportera till den kommande 
kränkningen av de mänskliga rättigheterna Kinderraub [inte bara] i Tyskland - Föräldrabarns 
ansvarsfrihet - Föräldrafrämmande syndrom på federala, europeiska och globala nivåer. Beviset för 
de konstaterade kränkningarna av de mänskliga rättigheterna har utrotats och bitarna för att ingripa 
bedrivs av de allierade och andra regeringar.
.
Snälla snälla!

.

.

.

I sökandet efter din ålder av 8 och 11 år rånade och till denna dag grundade massivt främmande 
söner Heiderose Manthey ARCHE. 
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