
Från: Ann-Mari Maukonen [ann-mari.maukonen@    

Datum: 2012/04/27 20:00 

Till: < @gmail.com>  

Kopia: 
 

Ärende: Ang: Osama 
 

Hej VVVVV! 

 

Jag har inget otalt med Osama och jag för ej heller ett krig mot  

honom, han å andra sidan verkar vara mycket upprörd och heligt  

förbannad på mig. 

Vad jag har gjort är att jag har enbart publicerat det som han skickar  

till mig då jag tycker att han har gått för långt. 

Jag har även spridit de foton på hans barn som han uppmanade alla att  

sprida i en Facebookgrupp. En Facebookgrupp som hastigt stängdes då  

Osama försvann med sina barn från Junibacken, helt plötsligt så var det  

inte fritt att sprida bilderna och hoten och trakasserierna började. 

 

Om han offentligt tar avstånd från ALLT han skrivit om mig Nicole och  

alla andra som han har förtalat och ljugit ihop inlägg om, samt  

trakasserat i forum och via mail och även BER OM URSÄKT OFFENTLIGT till  

ALLA så finns det kanske en öppning i att all denna ensidiga terror  

slutar. Märkväl Ensidig terror, då den kommer från en person mot en  

grupp personer som inget annat vill än att slippa all kontakt och  

uppmärksamhet som Osama ger dem. 

Men det är Osama som måste ta första steget och lägga av. 

De han attackerar på bland annat sin blogg är namngivna och har  

överhuvudtaget inte gjort honom eller någon av hans familjemedlemmar  

något illa. 

 

Jag har bevis på att det är Osama som skriver det jag har publicerat  

och jag kommer inte vika en endaste tum från inlägget ”Det handlar inte  

om barnen längre”. Det inlägget kommer att kontinuerligt att uppdateras  

och kommer ej heller att raderas eller låsas om Osama lägger av med sin  

terror. Varför? 

Jo, jag viker mig inte för troll och annat oknytt. Jag står för vad jag  

skriver på min blogg och kommer ALDRIG att vika mig för trakasserier,  

förtal eller terror från troll. 

 

Det kan tyckas som en envis inställning, men då jag har klara och  

säkrade bevis på att Osama är den som skriver alla hot och inlägg på  

sin blogg, så kan jag inte annat än vänta på att han viftar med den  

vita flaggan och gör en offentlig avbön samt ber om ursäkt till alla  

och envar som han har hotat, trakasserat och förtalat. 

 

Mitt svar till dig kommer även gå i kopia till några personer som är  

utsatta för Osamas hårda ord. De behöver få veta denna utveckling och  

att jag har svarat till dig Jocke som har kontaktats av Osama. 

Vad och hur dessa personer kommer att reagera vet jag inte, men de är  

liksom jag hårt ansatta av Osama och hans obegripliga hat och  

https://webmail.comhem.se/cp/ps/Mail/ViewMsgController?d=pne.comhem.se&contentSeed=3494&u=u80800564&pct=d7396


trakasserier. 

 

Med vänlig hälsning  

Ann-Mari 

 

 

 

 

----Ursprungligt meddelande---- 

Från: @gmail.com 

Datum: 2012/04/27 19:23 

Till: "Ann-Mari Maukonen"<ann-mari.maukonen@ > 

Ärende: Osama 

 

Hej Ann Mari 

 

Jag fick ett mail från Osama där han frågade om jag kunde hjälpa till  

att få slut på kriget mellan er. Det försöker jag gärna då jag tycker det  

är tragiskt att två personer som jag bägge ser som bra människor skall  

hålla på att förgöra varandra på nätet. Dessutom har jaq egna erfarenheter av 

bloggkrig som du vet och har lärt mig den hårda vägen vad en  

upptrappning leder till. Framförallt förlorar man fokus på det som är viktigt. 

 

Om jag för ett ögonblick hade trott att det var Osama som skriver dom  

där vidriga kommentarerna på din blogg hade jag inte gått med på att hjälpa 

honom, men efter att ha träffat och talat personligen med både honom  

och hans sambo kan jag inte för mitt liv få ihop dessa med personen jag 

träffade. Om du hade träffat honom tror jag du hade kommit till samma 

slutsats. Detta måste vara en organiserad attack för att smutsa ner  

honom. 

Jag kan inte tro något annat. I så fall utnyttjas även du på ett  

jävligt fult sätt. 

 

Jag vet att du är förbannad och med all rätt, samt att det finns  

indicier som pekar mot honom, men så länge det finns minsta möjlighet att han 

faktiskt talar sanning (vilket jag tror) då han säger sig vara oskyldig 

till skriverierna så är det fel att peka ut honom. Det finns många  

oerhört både maligna och datakunniga människor därute. Jag fruktar att ni två,  

som egentligen borde vara vänner, hetsas mot varandra som två tuppar i en  

ring, 

 

Oavsett så kommer detta inte att sluta förrän någon ger sig. Ju förr  

desto bättre. 

 

Jag fungerar gärna som mellanhand och medlare om det kan hjälpa. 

 

Mvh 

 

VVVVV 

  

 



 


