
Från: Ann-Mari Maukonen  
Datum: 2011/12/04 20:22 
Till: <contact@abpworld 
Kopia: 
Ärende: Ang: Re: Ang: Re: Ang: blog 
Hej! 
Helt seriöst, Martin Waage! 
Försök att se det från någon annans synvinkel än er egen! 
Ni hjälpte en dömd kvinna,Stina Brendemo Hagen, att fly från sitt 
straff. 
Om sonen med sin kroniska sjukdom var det primära så var det han som 
skulle hjälpas till en dräglig tillvaro inte att hjälpa hans mamma 
slippa undan sitt ansvar och sitt utdömda straff. Men hon kanske inte 
skulle vara fri mot borgen om sonen försvann till Norge så det var 
därför ni tog med henne också???? 
Att med förtäckta ord hota med att starta en process för att jag inte 
godtar er förklaring till varför ni hjälpte Stina Brendemo Hagen att 
fly från Bolivia visar helt klart hur ni ser på vad som är rätt och 
fel. 
Jag kommer att publicera detta mail på min blogg så allmänheten får 
veta hur ni och ert företag reagerar när det är någon som inte köper 
den historia som ni presenterar att vara sanningen bakom ert företags 
engagemang att få Stina Brendemo Hagen med son hem från Bolivia och som 
är vida omskriven i norsk media. 
Med vänlig hälsning 
Ann-Mari Maukonen 
 
 
----Ursprungligt meddelande---- 
Från: contact@abpworld 
Datum: 2011/12/04 19:54 
Till: "Ann-Mari Maukonen" 
Ärende: Re: Ang: Re: Ang: blog 
 
Ann-Mari 
Så du mener på fullt alvor at et barn har best av å å rives bort fra 
sin mamma, og ikke vokse opp med sin biologiske mor? Da har jeg 
faktisk 
misforstått din agenda med denne bloggen, som jeg trodde satte fokus 
på 
barns rettigheter, trygghet og miljø. 
Visatte krav til Stina om å melde seg for polisen umiddelbart ved 
ankomst Norge, noe som heller ikke kommer frem i Media. Målet var 
aldri 
å unndra seg straff, da man regnet med at hun ville bli straffet i 
Norge 
ved hjemkomst. Målet var kun å beskytte liv og helse. 
Du har tydeligvis bestemt deg for hvem som er good eller bad, bare 
utfra det pressen skriver i tidningene. Å pressen taler jo alltid 
sanningen ikke sant? 
Millionbeløpene som også står omtalt i pressen, stemmer heller ikke 
med 
fakta, ei heller mange av de andre faktaopplysningene som du henviser 
til. 
Det er mange faktorer som her ikke kommer frem i lyset, men likevel 
har 
du bestemt deg for å demonisere et seriøst firma som alltid har jobbet 
for barns beste. En slik holdning får meg til å trekke paraleller til 
de 
mer ekstreme kvinneorganisasoner som sprer hat og løgner via andre mer 
eller mindre seriøse nettsteder. 
Du opererer med så mange faktafeil og misledende opplysninger i dette 
blogginnlegget, å når du ikke engang er interessert i en dialog for å 
rette opp i misforståelsen, så ser vi ingen annen utvei enn å be vår 



advokat i Stockholm om å starte en prosess mot deg på grunn av 
injurierende beteende. Advokaten har allerede sett innholdet i det du 
skriver, og ser dette som en klar sak som vi bør forfølge. 
Martin Waage 
 
 
On 02.12.2011 11:52, Ann-Mari Maukonen wrote: 
> Hej! 
>> 
Tack för infon! 
>> 
Är det bekräftat att Stina Brendemo Hagen fick direkt hjälp att fly 
> från sitt fängelsestraff av ABP World Group? 
>> 
Det känns ganska osmakligt att ha länkar till 
> två bloggar drivna av ABP World Group ochfå veta att de hjälper dömda 
> fångar att fly från sitt straff. 
>> 
/ann-mari 
>> 
----Ursprungligt meddelande---- 
> Från: contact@abpworld 
> Datum: 2011/12/02 17:43 
> Till: "Ann-Mari Maukonen" 
> Ärende: Re: Ang: blog 
>> Ann-Mari 
>> 
Det er samme foretag. Det er korrekt. 
>> 
Mvh 
> Martin 
>> 
Message sent by iPhone 4 - Martin Waage, ABP World Group Ltd. 
>> 
Web: www.abpworld.com  contact@abpworld 
>> 
>>> 
Den 2. des. 2011 kl. 18:36 skrev Ann-Mari 
> Maukonen  
> >> 
> Hej! 
>> 
>> Så om jag förstår allt rätt så är det ett och 
samma företag? 
>> 
>> /ann-mari 
>> 
>> ----Ursprungligt meddelande---- 
>> Från: contact@abpworld 
>> Datum: 2011/12/02 16:18 
>> Till: <ann-mari.maukonen 
>> Ärende: blog 
>> 
>> Hei Ann-Mari 
>> 
>> 
>> Ditt spørsmål 
>> 
>> Hej! 
>> Är ABP World Group (Advanced Body Protection) en avdelning av ABP 
> och 
>> ABP World Group International Child Recovery Services en annan ? 
>> 
>> 

http://www.abpworld.com/


>> ABP World Group Ltd. er foretagets navn. Grunnen til at vi bruker 
>> Child 
>> Recovery Services bakom foretagsnavnet, er jo at 80% av vårt arbete 
>> går 
>> ut på att återföra bortförda barn. 
>> 
>> ABP sto opprinnelig for Advanced Body Protection. 
>> 
>> Altså - ABP World Group Ltd. er bolagets navn. 
>> 
>> Med vennlig hilsen 
>> 
>> Martin Waage 
>> 
>> ABP World Group Ltd. 
>> 
>> 
>> 

 


