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ARCHE poziva zaveznike in OZN, da se obnovijo
Zamenjaj vlado dr. Angela Merkel
Zagotovite izvajanje temeljnega zakona v Nemčiji
2020/04/24

ARCHE: »Zaupamo v Boga!« Foto: Heiderose Manthey.
.
Keltern-Weiler. V zadnjih 20 letih ARCHE¹ poroča o zveznih, evropskih in po svetu nešteto poročil 
o žrtvah, samskih usodah in smrti iz Nemčije in številnih drugih držav v zvezi s kršenjem 
človekovih pravic "Kinderraub [ne samo] v Nemčiji - starš-otrok-starš" Odtujitveni sindrom ". Na 
kratko - ARCHE je tik pred poročilom peticije Evropskega parlamenta, ki ga je izvedel ARCH, 
ustanovil svetovno mrežo žrtev, žrtev, socialnih združenj (NVO), znanstvenikov in strokovnjakov. 
prek IAoHRD in OZN v več mesecih oblikoval in objavil izvirni govor ARCHE in Zveznega 
nemškega odbora za pravo in varstvo potrošnikov, dokončal več registracij in nemškega kanclerja 
dr. Angela Merkel in zahtevala, da trgujejo, je ARCHE oblikoval, poslal in objavil poziv k pomoči 
predsedniku Združenih držav Amerike Donaldu J. Trumpu in predsedniku Ruske federacije 
Vladimirju W. Putinu, ki sta ga poslala z so porabili SOS-Hilferufe v vseh državah, po Kitajski in 
na Japonskem in v celoti objavili dokaze, ne le v Nemčiji, ki ugrabljajo kršitve človekovih pravic - 
tudi - samo.
 

Trenutno ARCHE usmerja vašo izjavo
in svetovno oglaševanje.

.
V tem položaju ARCHE ostaja edini zavezniški herbeizur, ki kliče,
to delijo z znanjem OZN in dokazi
vlada v Nemčiji.
 

Dokazi o storjenih kršitvah človekovih pravic
"Kinderraub [nicht nur] v Nemčiji - starševsko odtujevanje - starševski odtujitveni sindrom", otrok -
eke - pravkar imenovan,
ležati z dvakrat podaljšano RESOLUCIJO 2C 209/15
in s poročanjem ARCHE in IAoHRD ter posebnega poročevalca OZN za mučenje in drugo surovo, 
nečloveško ali resno ravnanje ali kaznovanje (CIDTP), Organizacija Združenih narodov.

Gotovo je krhka vlada Merklove postavila obrt.

Zavezniki so morali posredovati v Nemčiji
za javni red in mir,
za zagotovitev vsebine temeljne pravice,
za svobodo in varnost državljana v Nemčiji
poskrbi za skrbi.

Merklova vlada je bila malomarna
ljudem je leta dodala nešteto škode
- kljub vedenju!
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To je vojni zločin v očeh ARCHE
velikih deležev glede na lastno prebivalstvo
in tej vladi je treba odvzeti oblast.
.
Kanclerka Merkel mora iti na račun svojih zločinov!
.
Merklova bo predvidoma v Kinderraubu [ne samo] v Nemčiji - ugrabitev staršev in otrok - 
starševski odtujitveni sindrom, vključno z razvojem, odtujitvijo in škodo, izpostavljala otroke 
nemočnim položajem - torej brez staršev, ne da bi vodili družino.
.
"§ 234 Menschenraub.
(1) Kdor išče drugo osebo s silo, grozi z dovzetnimi neumnostmi ali s seznamom, da jim pomaga 
pri nemočni namestitvi ali opravljanju službe v vojaškem ali vojaško podobnem objektu v tujini, je 
zanj pod prisilno svobodo zapora. Kaznite leta.
(2) V manj hudih primerih je kazen zapora od šest mesecev do pet let. "

.
GLOBALNO NA PROKLAMACIJI
.
Ti deli ARCHE in zaveznikov ter ZN so bili poslani Googlovim prevajalcem v naslednjih 108 
jezikov, da bi dodatno ilustrirali globalni poziv te razglasitve:

*
ARCHE je s tem pozivom razširila svoje sposobnosti poročanja na prihajajoče kršitve človekovih 
pravic Kinderraub [ne samo] v Nemčiji - starševsko odtujevanje - sindrom odvzema staršev na 
zvezni, evropski in svetovni ravni. Dokazi o ugotovljenih kršitvah človekovih pravic so bili 
izkoreninjeni, zaveznike in druge vlade pa si prizadevajo za posredovanje.
.
Prosim joči!
 
.
.
.

V iskanju vaših 8 in 11 let oropanih in do danes množično odtujenih sinov je ustanovil Heiderose 
Manthey ARCHE. 
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