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Konferencja Prasowa CEED international
Düsseldorf, piątek, dn. 28.01.2011r. Godz. 14:30
Heinrich-Heine-Heine-Universität Düsseldorf, Universitätsstr. 1,
40225 Düsseldorf Gebäude 26.11, Ebene 00, Hörsaal 6 F
z okazji rozprawy odwoławczej Beaty Pokrzeptowicz
Sąd Krajowy (Landgericht) Düsseldorf, piątek, dn. 28. stycznia 2011r., godz.
10:00
Sala E 127, Sąd Karny, Werdener str. 1, 40227 Düsseldorf
w obecności Konsula RP
[Beata Pokrzeptowicz została w pierwszej instancji skazana na 14 miesięcy więzienia w
zawieszeniu i zapłatę 10.000 € kary pieniężnej, bo musiała zabrać swoje dziecko do Polski,
kraju zagrażającemu dobru dziecka.]
To absolutny skandal.
Niemcy w ciągu najbliższych 50-ciu lat stracą ok 15 mln mieszkańców. Dlatego
instrumentalizują swoją administrację w celu zadbania o to, żeby wszystkie dzieci nieniemieckich rodziców zatrzymać w kraju i zgermanizować je – pod „ochroną” swoich
postępowań prawnych. Powołując się na ochronną funkcję własnych ustaw Niemcy
konfiskują dzieci WSZYSTKICH obcokrajowców, ich pieniądze i majątek. Komisja Europejska
kryje te praktyki.
– Wypowiadamy wojnę niemieckim prawnikom i ich kolaborantom Niemieccy prawnicy szantażują nie-niemieckich rodziców ich miłością do własnych dzieci. Z
premedytacją ich kryminalizują i karzą. Nakładają na nich areszt krajowy, żeby wyzyskiwać
w Niemczech ich siłę roboczą, permanentnie grożąc rodzicom-obcokrajowcom, że stracą
swoje dzieci, gdyby odważyli się przeciwstawić niemieckiemu porządkowi.
Jeszcze straszniej: Niemcy świadomie nadużywają międzynarodowych instrumentów
prawnych (rozporządzenia Rady WE 2201/2003, 4/2009, SIS II - Interpol und Europol),
żeby swoich - naiwnych – zagranicznych partnerów przymusić do realizownia niemieckiej
polityki rodzinnej na terenie i w kwestiach podlegających jurysdykcji tychże partnerów,
kiedy partnerzy ci nie mają żadnej możliwości skontrolowania, w jaki sposób wydawane są
te niemieckie « decyzje prawne » pod osłoną tajnych niemieckich postępowań mających
jedynie na celu ochronę rzekomego dobra dziecka /Kindeswohl (rozumianego jako ochronę
najlepszego interesu wspólnoty Niemców w sprawach dzieci).
Rabunek dzieci innym nie jest działaniem prawnym. Jest jednoznacznie działaniem
wojennym. Nawet kiedy dzieje się to pod osłoną niemieckiego prawa.

Dlatego Konferencja Prasowa będzie okazją do wyjaśnienia międzynarodowej wspólnocie
stosowanych przez niemieckich prawników (sędziów, prokuratorów, adwokatów) ukrytych
mechanizmów tego - legalnego, ale tylko na sposób niemiecki - rabunku dzieci, co
niniejszym uczynią obecni poniżej rodzice:
Beata Pokrzeptowicz-Meyer, obywatelstwo polskie, 1 dziecko
Katharina Zabczynski, obywatelstwo polskie, 1 dziecko
Dr Marinella Colombo, obywatelstwo włoskie, 2 dzieci
Cristina Maurillo, obywatelstwo włoskie, 2 dzieci
Kimberly Hines, obywatelstwo amerykańskie, 2 dzieci
Meike Langenhan, obywatelstwo amerykańskie, 3 dzieci
Elizabeth Willis, obywatelstwo brytyjskie, 1 dziecko
Athina Karagianni, obywatelstwo greckie, 1 dziecko
Marie Galimard, obywatelstwo francuskie, 2 dzieci
Miroslaw Kraszewski, obywatelstwo polskie, 1 dziecko
Dr Jean-Paul Pennera, obywatelstwo francuskie, 2 dzieci
Grigori Gurewitsch, obywatelstwo rosyjskie, 2 dzieci
Dr Luc Gigou, obywatelstwo francuskie, 1 dziecko
Sara Lewandowski, obywatelstwo niemieckie, powiązania z zagranicą, 1 dziecko
Tanja Platzer, obywatelstwo niemieckie, powiązania z zagranicą, 2 dzieci
Lara Kalina, obywatelstwo niemieckie, powiązania z zagranicą, sama jako dziecko
Pani mecenas Joanna Prestigiacomo, Frankfurt n/Menem także będzie obecna na Konferencji
Prasowej.
Prześwietlone zostaną także fałszywe oraz ksenofobiczne relacje prasowe niemieckiej prasy
na przykładzie artykułu o dr Marinelli Colombo czasopisma «Spiegel», wydanie 1/2011.
Każda pojedyncza sprawa rodzinna tych poszczególnych rodziców przebiega prawnie według
jednolitego wzoru, niezależnie od płci czy narodowości nie-niemieckiego rodzica, niezależnie
od faktów czy realiów służy jednemu politycznemu celowi.
Liczba przypadków jest dokładnie taka sama, co liczba nie-niemieckich rodziców, którzy
rozstają się ze swoim niemieckim partnerem.
Tak dzisiaj prowadzona polityka zaowocuje dopiero za kilkadziesiąt lat poważnymi,
negatywnymi konsekwencjami gospodarczymi oraz społecznymi dla «partnerów» Niemiec.
Jest to nie do przyjęcia w UE.
Z tego powodu zarówno rządy Unii oraz rząd amerykański i rosyjski muszą czynnie wesprzeć
własnych obywateli oraz chronić ich przed tą ukrytą, niemiecką, nacjonalistyczną polityką;
n.p. przez natychmiastową odmowę uznawania decyzji niemieckich sądów rodzinnych,
dopóki te nadal poddawane będą przymusowej kontroli nielegalnych, ksenofobicznych i
tajnie działających instytucji politycznych - JUGENTAMTów.
Więcej informacji można będzie znaleźć na stronie internetowej CEED
www.ceed-europa.eu

