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Uppskjutet redovisningsdatum av "Gängavhopp och Nyrekryteringsutredningen
Publicerad 2009-11-30

Förvånansvärt lugnt på mc-fronten även idag. Vad månde komma?

Idag, den 30 november skulle utredningen kring Gängavhopp och Nyrekrytering till så kallade "kriminella gäng" 
redovisats men så är inte fallet. Utredningen som fått beteckningen: Ju 2009:02, Utredningen mot kriminella 
grupperingar, skall istället slutredovisas den 31 januari 2010. Nedan följer en länk till Paybacks initialartikel i ämnet. 

Paybackartikel om utredningsdirektiven för "Gängavhopp och Nyrekrytering"

Peter Schjerva

Olika partiers antal medlemmar
Publicerad: 2009-11-29

En väldigt lugn helg hittills vad gäller skriverier om bikervärlden varför jag istället har tittat på lite statistik rörande de 
olika politiska partiernas medlemsantal. Här följer en lista med antalet medlemmar vid förra årsskiftet.

Socialdemokraterna  100 600
Moderaterna 54 800
Piratpartiet49 900

Centerpartiet 43 200
Kristdemokraterna22 900

Folkpartiet 17 800
Vänsterpartiet 10 700

Miljöpartiet 9 100
SPI (Sveriges Pensionärers Intresseparti) 5-6 000

Sverigedemokraterna 3 600
Junilistan3 000

Feministiskt Initiativ 1 700
Kommunistiska Partiet 1 500

Rättvisepartiet Socialisterna800
Socialistiska Partiet750

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_politiska_partier_i_Sverige_efter_antal_medlemmar

Peter Schjerva

God Jul och Gott nytt år önskar Payback till alla sina läsare!!!
Publicerad: 2009-11-27

Då Payback vare sig har ekonomi eller administrativa möjligheter att skicka julkort till alla sina läsare lägger jag här 
till vänster upp ett julkort med en önskan om en verkligt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!!

Peter Schjerva

Upprop för Bikerpartiet!
Publicerad: 2009-11-27

Ett alldeles utmärkt upprop för Bikerpartiet presenteras idag på ChopperThompas blogg. Vi behöver fler sådana 
inlägg och artiklar för att sätta Bikerpartiet på kartan och bikerfrågorna i centrum! Good Work, Thompa!

Källa: http://chopperthompa.blogspot.com/

Peter Schjerva

http://www.payback.name/payback20092.html#G%C3%A4ngavhopp
http://chopperthompa.blogspot.com/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_politiska_partier_i_Sverige_efter_antal_medlemmar


Märklig artikel 2!
Publicerad: 2009-11-27

Västerbottens-Kurriren är på hugget. Ännu en ytterst märklig med sanningen inte överensstämmande artikel har sett 
ljuset däruppe i norr. Nog, visste vi att norrskenet är märkligt men till denna milda grad? Nej, det är nog bara VK som 
står för märkligheterna på helt egen hand.

Jag citerar ur artikeln: "För att avancera inom det kriminella motorcykelgänget måste klubbmedlemmarna på olika 
sätt, bland annat genom att begå brott, visa sin lojalitet mot moderklubben. Men de som pekas ut som medlemmar i  
Red Devils har inte haft så hög brottsaktivitet. Åtminstone inte någon som inneburit att de ledande inom 
organisationen åtalats för allvarligare brott. I stället kan umeklubben ha varit mer inriktad på företagsamhet inom 
bland annat entreprenadbranschen".

Och vidare: "De kanske vill ta kontroll på marknaden, säger Micael Lindahl vid Umeåpolisen som en förklaring till 
uppgifterna om att hangaroundklubben skulle ha blivit uppgraderade". 

Payback: Att en klubb måste vara lojal mot den klubb man aspirerar att bli fullvärdig inom är väl självklart och säger 
sig själv. Varför skulle någon vilja ha med en illojal att göra. Så långt så rätt. Sen påstår VK, att man måste begå brott 
för att visa lojalitet, men konstaterar senare att "medlemmar i Red Devils har inte haft så hög brottsaktivitet". Alltså 
stämmer inte detta länge påstådda faktum heller!

Vad göra då? Hitta på en ny fantasystory, månne? Ja, det är just vad VK kommer upp med. Nya anklagelser i form av 
att klubben kan ha varit mer inriktad på företagsamhet inom bland annat entreprenadbranschen. Kan ha? I så fall går 
det väl att på nolltid ta reda på den saken genom bolagsverkets register. Och enda skälet till att man i så fall inte 
redovisar detta är ju att det inget fanns att hitta. Och, även så? Är det månne förbjudet att driva företagsverksamhet 
om man är med i en mc-klubb? Nej, inte ännu! Finns det några brottsliga gärningar kopplade till någon medlem som 
avser företagsamhet? Troligtvis inte då den med all säkerhet redovisats i samband med påståendet redan för att ge 
någon form av tyngd åt en helt igenom substanslös artikel!

Källa: http://www.vk.se/Article.jsp?article=315171  

Peter Schjerva

Märklig artikel 1!
Publicerad: 2009-11-27

Enligt en artikel i onsdagens Västerbotten-Kuriren har Red Devis Umeå blivit MC Sweden! Bevis? Skylten med Red 
Devils täcktes nyligen över och en som vanligt anonym källa säger till VK: "När man uppgraderats till MC Sweden 
får man tills vidare inte skylta med sitt gamla namn, uppger en av flera källor för VK".

Inga-Lena Jonasson, chef för kriminalunderrättelseroteln, KUT i Västerbotten, uppger att polisen noterat den 
övertäckta skylten, att de undersöker vad detta innebär men att de vare sig kan bekräfta eller dementera uppgifterna. 

VK påstår vidare att även källor inom polisen i Norrbotten fått information om att Umeklubben blivit MC Sweden. 

Payback: Vad som är fakta rörande Umeklubben låter jag vara osagt. Det intressanta i sammanhanget, för de bevisar 
att det inte föreligger några verkliga källor alls, är istället de påstådda källornas uppgift om att har klubben 
uppgraderats får man tills vidare inte skylta med sitt gamla namn!?? 

Hur många känner till en mc-klubb som, på ett eller annat sätt, bytt namn som efter ett tag återigen skulle sätta upp en 
skylt med sitt gamla, före detta, namn igen? Nej, ingen. Varför skulle man under sådana omständigheter skylta med 
något annat än det namn man bär nu och där? Trotsar mitt förstånd och all samlad erfarenhet!

Källa: http://www.vk.se/Article.jsp?article=315169 

Peter Schjerva

Polisens tröttsamma idisslande om kriminella mc-gäng fortsätter!
Publicerad: 2009-11-27

Idissla är något som dumma kossor gör när de gång på gång tuggar om samma sak. Mat i kossans fall, kriminella mc-
gäng i polisens fall. Är det då någon egentlig skillnad mellan kossan och polisen? Ja, faktiskt. Kossan är smartare på 
det sättet att den slutligen sväljer sin tugga och därefter väljer en ny grästuva. Polisen fortsätter med densamma tugga 

http://www.vk.se/Article.jsp?article=315169
http://www.vk.se/Article.jsp?article=315171


i alla oändlighet...

Nu är det de sörmländska och östergötska klubbarna som återigen hamnar i fokus. Hells Angels i Eskilstuna och MC 
Sweden i Norrköping. Återigen upprepas alla gamla floskler om nolltolerans, störa ut klubbarna, förfölja och granska, 
och om hur grovt kriminell deras verksamhet är. Hantlangare gör deras kriminella skitärenden och att det skulle vara 
anledningen till att mc-klubbarna som sådana har en väldigt låg brottslighet.

Ja, vi har alla hört amsagorna förut och de har vare sig förnyats eller letts i bevis. Men hindrar det reportern och svt? 
Ingalunda! De trampar på som om inte polisen redan framfört ett och samma budskap tusen gånger tidigare. Begär de 
någon form av bevis denna gången då för polisens utsagor? Näää, då! Allt är likt och ett och samma som tidigare. Det 
enda nya är att Eskilstuna blivit fullvärdiga Hells Angels och MC Sweden tog emot kommunens pengar för att flytta 
från sin klubbkåk och istället hyrde in sig i centrala Norrköping, bara ett stenkast från polishuset! 

Källor:  http://svtplay.se/v/1788824/kriminella_mc-gang_ska_bort 
http://svt.se/2.33686/1.1788930/gangen_polisen_vill_ha_bort?lid=puff_1788930 

Peter Schjerva

Rikspolisstyrelsen fick i uppdrag att lämna förslag till en effektivare polisorganisation!
Publicerad: 2009-11-27

Regeringen gav idag rikspolisstyrelsen i uppdrag att komma med förslag som kan leda till en effektivare 
polisorganisation. "Regeringen vill att Rikspolisstyrelsen ska ställa tydligare krav på polismyndigheterna att förbättra 
sin ledning och styrning. Rikspolisstyrelsen får därför i uppdrag att analysera ledningsstrukturerna i 
polismyndigheterna, ta fram förslag till åtgärder för att förbättra ledning och styrning samt verka för att nödvändiga 
åtgärder genomförs". 

Justitieminister Beatrice Ask säger: "Väl fungerande ledningsstrukturer är viktigt, inte minst för att chefer ska kunna 
utöva sitt ledarskap effektivt. Uppdraget innebär en utveckling av Rikspolisstyrelsens roll till att bli både stöttande 
och kravställande gentemot polismyndigheterna i lednings- och styrningsfrågor. Jag har tagit upp frågan om 
förbättrad ledning och styrning med Rikspolischefen och alla länspolismästare"

Payback: Summa summarum beslutar således Jusitieministern att låta polisen göra en egen utredning över sin 
organisation och inte, såsom närmast alla riksdagspartier krävt, lägga fram ett direkt regeringsbeslut med avsikt att 
låta alla landets 21 polismyndigheter gå upp i ett super-FBI, under en och samma ledning.  Regeringen vill således att 
grundorganisationen fortsatt skall vara 21 olika, men effektivare polismyndigheter.

Källa: http://www.regeringen.se/sb/d/12333/a/136030 

Peter Schjerva

Payback tackar sponsor BO!
Publicerad: 2009-11-26

Payback får på detta sättet tacka Bo för sitt andra månatliga bidrag till Nättidningens verksamhet 
då jag inte vet vem du är eller har någon mejladress. Stort tack Bo, you know who, you are!

Peter Schjerva

Man kan bli kontrollerad när, var och hur ofta som helst, sa polisen
Publicerad: 2009-11-26

Payback rapporterade tidigare i veckan om en länssamordnad polisrazzia. Det visar sig nu att razzian uteslutande 
berört Black Cobra, samt de två falangerna som är i konflikt med varandra i Malmö. Därmed borde historien varit slut 
för Paybacks del då saken inte berör bikervärlden men så är inte fallet. Ty de uttalanden som polisen gör avseende 
trakasseringar i efterhand till pressen är allmängiltiga för polisens arbete gentemot såväl de för razzian utsatta 
grupperna som för mc-klubbarna. 

Polisinspektör Klas Sjöö, säger till Helsingborgs Dagblad följande: "Vi ser de här gängen som kriminella 
grupperingar. Vill man vara med i ett sådant gäng, ska man veta att man kan bli kontrollerad precis när som helst,  
var som helst och hur ofta som helst".

Payback: Klas Sjöö: Var ändå in i helvete hittar du polisens mandat för detta arbetssätt? Observera att jag då inte 

http://www.regeringen.se/sb/d/12333/a/136030
http://svt.se/2.33686/1.1788930/gangen_polisen_vill_ha_bort?lid=puff_1788930
http://svtplay.se/v/1788824/kriminella_mc-gang_ska_bort


pratar om polisens interna arbetsmanual utan i direktiv från regering och riksdag avseende brottsbekämpande 
verksamhet i landet. Jag kan inte tänka mig att det någonstans finns en enda rad skriven i denna riktningen. Än mindre 
uttalat att ändamålen skall helga medlen. 

Vi har i Sverige en grundlagsskyddad föreningsfrihet. Det innebär att man inte har rätt att inkräkta eller försvåra för 
föreningsverksamheten eller för de enskilda medlemmarna att vara just medlemmar. Således, ett skydd för att vem 
som helst får vara medlem i föreningen och att föreningstillhörigheten i sig inte får medföra förföljelse eller 
diskriminering. 

Klas Sjöös uttalande ovan står därmed i direkt opposition till grundlagens bestämmelser vilket medför att de yttranden 
han gör också är av brottslig natur. En person som på egen hand begår brottsliga handlingar men är med i en förening, 
organisation eller en myndighet bör ju utefter polisens resonemang innebära att organisationen han tillhör automatiskt 
är kriminell. Några bevis för att organisationen planerat, beslutat, verkställt eller njutit frukterna av den enskilde 
medlemmens brottsliga handlingar behövs ju inte. Den enskilde personens gärning är nog bevis för organisationens 
kriminalitet. Således - Sjöö är medlem och anställd i Sveriges Polisväsende. Sjöö gör sig skyldig till en brottslig 
handling. Detta medför i slutändan att Sjöö är kriminell och organisationen Polisen är en kriminell organisation. Detta 
helt utefter polisens resonemang så det stämmer väl, Klas Sjöö?

Källa: http://hd.se/skane/2009/11/25/polisen-slog-till-mot-kriminella/ 

Relaterad artikel: http://www.payback.name/#samordnad 

Peter Schjerva

Där inga bevis finns kan man ju alltid ljuga, sa polisen eller "Den som väljer svin, svin blir!
Publicerad: 2009-11-25

"Stölderna är organiserade och styrs till stor del från Skåne. Hälften är insiderjobb. Vi misstänker att mc-gängen är 
delägare i många åkerier, säger kriminalkommissarie Per-Arne Nilsson vid polismyndigheten i Västra Götaland". Lite 
längre ner i artikeln fortsätter Perra: "Vi räknar med att 50 procent av alla godsstölder är insidejobb. Mc-folk kan ha 
köpt in sig i en del åkerier. Det öppnar möjligheter för dem".

Payback: Så utformas idag en artikel i Skånska Dagbladet avseende stölder ur svenska lastbilstransporter. Vi 
misstänker mc-gäng och MC-folk kan ha köpt in sig i en del åkerier. Det finns alltså ens antydan till bevis för vad 
polisen yttrar. Det är bara förtal och lögner utan substans. Om nu polisen misstänker att mc-folk köpt in sig. Vad med 
att kontrollera ägarna bakom åkerierna? Det går enkelt att göra så via bolagsverket vilket polisen måste vara medvetna 
om. Varför gör polisen då icke så? Därför att de i så fall skulle få bevis för motsatsen och inte längre kunna använda 
transportstölderna som ett alibi för att ytterligare misstänkliggöra mc-klubbarna. Det är svagt. Det är lågt. Det är 
propaganda mot grupp a la Joseph Goebbels, nazisternas propagandaminister. 

Det vi kan konstatera när vi närmare utsätter polisens stigmatiseringskampanj för studium är att den inte bara har sitt 
upphov i den tendentiösa journalisten Yves Lavignes ounderbyggda så kallade faktaböcker angripande Hells Angels i 
första hand, den har dessutom sjuka rötter i Nazisternas propagandamaskineri riktade mot judarna, före och under 
andra världskriget. Det gäller att välja sina förebilder. Den som väljer svin, svin blir! 

Källa: http://www.skanskan.se/article/20091125/ESLOV/711249939/0/staffanstorp/*/mc-gang-bakom-laststolder 

Peter Schjerva

Klubben kriminaliserad för vad enskild medlem påstås ha gjort
Publicerad: 2009-11-25

Den igår väldigt massmedialt uppmärksammade razzian mot Hells Angels Gothtown visade sig vara en ounderbyggd 
och uppförstorad, massmedial anka. Ett gammalt beprövat polisiärt och massmedialt trick för att fullständigt 
orättfärdigt kunna kriminalisera en klubb, då bara en enskild medlem är misstänkt för brott.

Idag visar det sig nämligen att facit av den stora razzian blev att två polacker, en person som uppges "räknas som 
sympatisör till HA:s undergrupp Red & White Crew" samt en medlem från Hells Angels  är gripna misstänkta för 
grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling.

Payback: Således fanns absolut inget fog att ens nämna klubben vi namn då det bara är en enskild medlem som är 
misstänkt. Vad avser uttrycket "räknas som sympatisör" är det lågt, så lågt att det är långt under havets nivå! Halva 
befolkningen i Sverige kan kallas sympatisörer till den borgerliga alliansen och den andra halvan istället till de 
rödgröna partierna. Följer man stigmatiseringsprocessen i detta fallet skulle alltså varje enskilt brott i Sverige kunna 

http://www.skanskan.se/article/20091125/ESLOV/711249939/0/staffanstorp/*/mc-gang-bakom-laststolder
http://www.payback.name/#samordnad
http://hd.se/skane/2009/11/25/polisen-slog-till-mot-kriminella/


användas till att kriminalisera dessa politiska partier genom användandet av ett av följande alternativa uttryckssätt: 
Den mordmisstänkte räkans som sympatisör till den borgerliga alliansen/de rödgröna partierna! Rubriksättningen 
skulle då också, följande samma logik, kunna sättas till: Tillslag mot Borgarna alternativt sossarna. Skulle det kännas 
korrekt? Annars övergå till en adekvat såväl rubriksättning som artikelskrivning som pekar ut enskilda medlemmar 
men inte orättvist pekar ut, och kriminaliserar, en oskyldig gruppering!

Källa: http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.257312-fyra-greps-i-tillslag-mot-ha-villa

Relaterad artikel: http://www.payback.name/#Gothtown 

Peter Schjerva

Valsedelspriset har fastställts
Publicerad: 2009-11-25

Efter ett meddelande idag från Valmyndigheten har priset för valsedlar fastställts inför riksdagsvalet 2010. 

Priset kommer att ligga på 650 kr per lista och 40 kr/1000 st.

En lista är i detta sammanhanget ett pris för varje variant av valsedel och då det till riksdagsvalet 2010 bara kommer 
att vara aktuellt med att gå fram med en lista för Bikerpartiet så blir då den kostnaden 650 kr. 

Den stora, för att inte säga enorma kostnaden, kommer istället att vara styckpriset.

Peter Schjerva

Razzia mot Hells Angels Gothtown
Publicerad: 2009-11-25

Ett 15-tal civila och maskerade poliser med insatsvapen gjorde under tisdagseftermiddagen en insats mot en fastighet 
ägd av Hells Angels i Mölndal. Någon eller några personer skall ha gripits misstänkt eller misstänkta för grovt 
narkotikabrott. 

Länskriminalens operativa chef, Sven Albihn, uppger vidare att det även gjorts husrannsakan på andra adresser under 
eftermiddagen. Om någon person greps eller om några beslag gjordes vid dessa tillfällen är inget polisen i dagsläget 
vill kommentera: "Det är ingen uppgift vi går ut med i nuläget, säger Ahlbin.

Källor: http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.256849-tillslag-mot-hells-angels 
http://nyheter24.se/nyheter/utrikes/385387-razzia-mot-hells-angels-i-molndal 

Peter Schjerva

Polisen i Skåne genomförde en länssamordnad razzia 
Publicerad: 2009-11-24

Polisen i Skåne genomförde under fredagen en länssamordnad razzia mot så kallade organiserad brottslighet. Razzian 
skall ses som en del av flera olika razzior som är planerade under hösten. 

Polisen skall ha gjort tillslag i Landskrona, Helsingborg och Malmö och gripit sammanlagt sex personer för bland 
annat olaga vapeninnehav, narkotikabrott samt för förberedelse till grovt rån.

Källa: http://svt.se/2.33782/1.1785772/flera_gripna_efter_lanssamordnad_razzia?lid=senasteNytt_379953 

Peter Schjerva

Nu offentliggör Uppsala kommun sin satsning mot "organiserad brottslighet"
Publicerad: 2009-11-24

Jan Hedvall, (KD), ordförande för nämnden för serveringstillstånd i Uppsala kommun, uppger idag att kommunens 
olika organ behöver arbeta närmare polisen och andra aktörer för att motverka brottslighet kopplad till alkohol och 
krogvärlden. Målet är att skapa en "plattform för diskussion och åtgärder" bestående av representanter för kommun, 
polis, näringsliv, Uppsalas vänorter i Finland och Estland samt representanter för restauranger och universitet. De 

http://svt.se/2.33782/1.1785772/flera_gripna_efter_lanssamordnad_razzia?lid=senasteNytt_379953
http://nyheter24.se/nyheter/utrikes/385387-razzia-mot-hells-angels-i-molndal
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.256849-tillslag-mot-hells-angels
http://www.payback.name/#Gothtown
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sistnämnda för att erhålla så kallad kunskapsuppbyggnad och långsiktighet i verksamheten. 

Som ett första steg hoppas nämnden få bidrag från Östersjödelegationen för att genomföra en förstudie "innan ett mer 
genomarbetat samverkansprojekt kan starta". Och sist men absolut inte minst: "Målen är att komma åt organiserad 
brottslighet och kriminella nätverk i Uppsala". 

Källa: http://www2.unt.se/avd/1,1826,MC=77-AV_ID=986632,00.html?

Relaterad artikel: http://www.payback.name/#kraftsamling 

Peter Schjerva

Island, Hells Angels och förbud mot kriminella organisationer
Publicerad: 2009-11-24

Island, ett land med 320 000 invånare varav 120 000 i huvudstaden Reykjavik, ansluter sig nu till de andra, nordiska 
mc-fientliga länderna. Justitieminister Ragna Árnadóttir vill förbjuda organisationer vars syfte är att begå brott. På det 
sättet vill hon hindra Hells Angels från att etablera sig på Island. 

Bakgrunden är att Fafner MC Iceland i höstas upphöjdes till officiell prospectavdelning till Hells Angels MC och att 
regeringen fruktar att verksamheten kommer att finansieras av knarkhandel, prostitution och indrivning. Ett förbud 
mot klubben och dess verksamhet väntas komma till stånd redan i höst.

Enligt tidningen....,som jag inte ens har tecken på tangentbordet för att kunna skriva ut namnet på, så "har 
organisationen redan radikaliserats. Klubben ska nu ägna sig åt indrivningsverksamhet där skuldsatta söks upp och 
uppmanas med hot om våld att betala". 

Payback: Skrivelserna följer det exakta mönstret från alla andra länder. Det är inget tvivel om att demoniseringen av 
mc-klubbarna har sitt upphov i USA och Canada samt är internationellt styrd. Argumenten och anklagelserna är exakt 
desamma och de önskade åtgärderna likaså. Vem känner inte igen beskyllningarna om knarkhandel, indrivning och 
prostitution. De var vardagsmat i början och mitten på 90-talet i norden men har allt mer fått träda i bakgrunden och 
klingat ut allteftersom de varit omöjliga att bevisa och det i längden därför inte kan göras trovärdigt att de är en del av 
mc-klubbarnas verksamhet. Därav de idag mer populära anklagelserna om svartjobb, utpressning och ekonomisk 
brottslighet. De är betydligt mer luddiga anklagelser som närmast kräver expertkunskap för att ens kunna sätta sig in i 
de ytterst komplicerade turerna som ibland beskrivs. Dock, kommer även de med tiden att klinga av för att på nytt 
övergå i nya anklagelser då även de med tiden blir ohållbara då bevis aldrig kan frammanas. 

Till MC Island kan jag bara säga: Härda ut! Det finns säkert grundlagsbestämmelser om föreningsfrihet även på 
Island. Det finns annars bestämmelser i Europakonventionen för mänskliga rättigheter eller FN:s liktydiga 
rättighetsbestämmelser som kan appliceras och användas emot ett förbudsförslag riktade mot kriminella 
organisationer. Hells Angels har ju också förklarats vara en icke kriminell organisation i rättegångar hållna i Tyskland, 
Holland, Belgien, Spanien, Tyskland och Canada varför det faller på sin egen orimlighet att samma klubb skulle 
kunna vara en kriminell organisation på Island!

Vi kanske skulle satsa på att få ihop ett nordiskt nät av Bikerpartier rentutav då problemen vi möter är desamma och 
kunskaps- och informationsutbytet skulle vara ovärderligt för oss alla? En tanke, ett frö..

Källor: http://www.islandsbloggen.com/2009/11/justitieminister-vill-forbjuda-hells.html
 http://www.visir.is/article/20091020/FRETTIR01/93532108 
Tidigare inlägg i ämnet: http://www.islandsbloggen.com/2009/09/fafner-allt-narmare-hells-angels.html 
http://www.islandsbloggen.com/2009/03/18-hells-angels-medlemmar-avvisades.html 

Peter Schjerva

Uppsala kommun presenterar kraftsamling mot organiserad brottslighet
Publicerad: 2009-11-24

Idag, tisdag, presenterar Uppsala kommun en kraftsamling mot organiserad brottslighet.Enligt Jan Hedvall (KD), 
ordförande i nämnden för serveringstillstånd och lotteri, har kommunen för avsikt att inleda samarbete med näringsliv, 
andra kommuner samt andra länder, företrädesvis i Baltikum. Hedvall fortsätter: Det viktiga är att hitta nya 
angreppssätt på problemen. 

Arbetet beräknas kunna inledas i vår och fram till dess räknar kommunen med att knyta kontakter med olika 

http://www.islandsbloggen.com/2009/03/18-hells-angels-medlemmar-avvisades.html
http://www.islandsbloggen.com/2009/09/fafner-allt-narmare-hells-angels.html
http://www.visir.is/article/20091020/FRETTIR01/93532108
http://www.islandsbloggen.com/2009/11/justitieminister-vill-forbjuda-hells.html
http://www.payback.name/#kraftsamling
http://www2.unt.se/avd/1,1826,MC=77-AV_ID=986632,00.html


samarbetspartners samt bygga upp ett nätverk. Därefter skall en förstudie företas innan satsningen på allvar kan 
komma igång.

Källa: http://nyhetskanalen.se/1.1352805/2009/11/24/fler_kriminella_gang_till_stan 

Peter Schjerva

Ännu ett kapitel om Red Devilsfesten i Umeå
Publicerad: 2009-11-24

Ännu ett kapitel rörande Red Devilsfesten i Umeå har skrivits. Det tillför knappast något nytt. Det kan nog närmast 
räknas som en transportsträcka till nästa händelse i ärendet.

Jag saxar delar ur artikeln: "Polismän från länet fanns också på plats för att understödja kollegorna i Västerbotten och 
den polisgrupp som specialiserat sig på att kartlägga de kriminella mc-klubbarnas verksamhet och grupperingar". 

"Ett 40-tal poliser jobbade under två dygn med insatsen och kontrollerade alla bilar som åkte till och från 
klubblokalen".

Payback: Vad kan man då dra för slutsatser om den uppdaterade informationen? Tre saker:
1. Att polisen utövade systematisk och trakasserande förföljelse baserat på besök och inte utefter konkreta 
brottsmisstankar. 
2. Att cirka 40 poliser under två dygn arbetade med saken till en väldigt hög kostnad viken inte ansetts vara av värde 
för den breda allmänheten att redovisa.
3. Att den troliga avsikten med artikeln var att återigen få hamra in budskapet att mc-klubbarna är kriminella 
grupperingar och att polisen inte heller denna gång redovisar underlaget för deras anklagelser. Återigen kvarstår då 
det faktum i ärendet att mc-klubbarna är kriminella organisationer uteslutande på grund av att begreppet blivit ett 
vedertaget språkbruk. Vem och vilka står härnäst på tur att kriminaliseras på så svaga boliner? Det är den frågan alla 
idag vandelfria grupper bör ställa sig. Ty det räcker att polis och media upprepat samma lögn tillräckligt många 
gånger för att den kan anses vara inte sann men väl ett vedertaget språkbruk. 

Källa: http://www.kuriren.nu/nyheter/artikel.aspx?articleid=5155747

Peter Schjerva

Vad arbetar Bikerpartiet med just nu?
Publicerad: 2009-11-24

En medlem på Bikerpartiets Facebookgrupp ställde en berättigad fråga. Vad gör Bikerpartiet just nu? Här nedan följer 
vår skriftställning till information för alla. 

Hur ser partiprogrammet ut? Som det ser ut nu är det bara en intresseförening utan partipolitiska åsikter. Hittar  
ingenstans vad det är som gäller, bara att partiet tar upp bikerfrågor. Vilka då? Finns det åsikter om andra delar  
också vilket behövs om man ska vara ett parti att räkna med?

Bikerpartiets partiprogram är under utarbetning. Partiprogrammet kommer att bli väldigt brett. Programmet kommer 
att ha fokus på bikerfrågor men det kommer att täcka de flesta politiska ämnena redan från start.

Vi är högst medvetna om att det inte är lönt att försöka driva ett parti med bara ett ämne. Det krävs röster från allt och 
alla om vi någonsin skall bli en politisk kraft att räkna med. Därav att det tar tid att utforma programmet. Det måste 
vara rätt och brett redan från början då vi kommer att utsättas för en massiv, medial granskning.

Därav att vi också valt att vänta med publicering av både program och styrelse till alla delar fallit på plats och vi kan 
presentera både ett hållbart partprogram samt en styrelse som kommer att kunna verka oförändrar i ett antal år 
framöver.

Vi behöver dock väsentligt snabba upp namnunderskriftsprocessen. Vi behöver få in många fler underskrifter och det 
snabbt om partiet skall bli mer än en dröm och en vision.
Ni som har några stycken underskrifter liggande. Sänd in dom! Ni kan alltid samla fler senare.
Ni som håller fester på klubben. Lägg ut en massa dokument för underteckning med en enkel förklaring vad pappret 
avser.
Alla klubbar som inte skickat in några underskrifter alls, låt pappren gå runt på nästa veckomöte och skicka sen in 
pappren till:

http://nyhetskanalen.se/1.1352805/2009/11/24/fler_kriminella_gang_till_stan


Nättidningen Payback
c/o Schjerva
Kommendantsvägen 38
291 36 KRISTIANSTAD

Källa: http://www.facebook.com/group.php?gid=305151690093&v=wall&ref=mf 

 Namnunderskriftsdokument 

Peter Schjerva

Nytt nummer av Scanbike ute nu!
Publicerad: 2009-11-24

Igår var en osedvanligt lugn dag gällande mediabevakningen av bikervärlden. Idag är inte så. Men innan jag går igång 
med de olika skrivelserna idag vill jag passa på att puffa för ett magasin och informera om vårt parti, Bikerpartiet. 
Scanbike först:

Scanbike nummer 6/2009 finns nu ute både hos prenumeranter och i butiker och på försäljningsställen. Köp eller 
prenumerera på Scanbike och stöd det arbetsintensiva, innovativa och nyskapande arbetet som redaktionen lägger ned 
för att täcka hela registret av bikerkulturen.

Innehåll:
Ledare
The Dream
Mosten Race Day 2009
Nyheter
Frågan
Färden genom Finnmarksvidda
Ett unikt museum
Cannonball MC
Triumph Bonneville 50 år
Bröllopssommar 2009
Lauge Jensen
Rally Nordvest
Big Inch - Ung och grön
Bikers i Ryssland
Saint & Sinners
Biker events
Norwegian Bike Weekend
Hardline
Ravens MC 20-årsjubileum
House of Pain i Norge
Payback del 2
Biker Culture
Lifestyle
Dead Mans Hand

Ett fullmatat nummer med mycket för alla som är intresserade eller aktiva inom bikerkulturen!

Länk: http://www.scanbike.se/

Peter Schjerva

Tredje kapitlet i sagan om Hells Angels och Vårdhemmen
Publicerad: 2009-11-22

En ny dag, en ny dollar hade en gång den stenrike Rockefeller såsom motto. I dagens Sverige motsvaras uttrycket av 
"En ny dag, en ny lögn". Bengt-Olof "Bobba" Berggren, chef för Göteborgs kunskapscentrum mot organiserad 
brottslighet, fortsätter oförtrutet sitt korståg mot Hells Angels. Två nya artiklar i ämnet har sett dagens ljus och 
innehåller inga nya fakta men väl desto fler icke underbyggda påståenden.

http://www.scanbike.se/index.php?id=797
http://www.val.se/pdf/blankett_namnunderskrifter_reg_partibet.pdf
http://www.facebook.com/group.php?gid=305151690093&v=wall&ref=mf


Totalt skall fem olika behandlingshem för missbrukare i Göteborgsområdet vara föremål för övertagningsförsök från 
mc-klubbars sida. Vilka fem vill dock Bobban inte uppge!??
Dock säger han stöddigt att "Nu slår myndigheterna tillbaka och storsatsar mot de kriminella gängens försök att ta  
över vårdhem runt om i Västsverige. Vi skall sålla i djungeln och få bort oseriösa aktörer. Det blir vår stora satsning 
2010". 

På måndag skall enligt uppgift ett nytt möte äga rum om KF Länkens behandlingshem: "Vi skall ta en fördjupad 
diskussion om eventuella köpare för att få fram viktiga fakta om vad som händer med Hällungen", säger Bobban till 
GT.

Payback: Det frapperande om man går igenom artiklarna från start och som gör att man enkelt kan förstå vem som 
ljuger i ärendet är att för varje dag så ändras versionen trots att samma person hela tiden uttalar sig från 
Kunskapscentrum. 

I den första artikeln i ärendet från GT uppges behandlingshemmet vara sålt till ett företag verksamt inom 
byggbranschen. Orsaken skulle vara att behandlingshemmet blev av med sitt tillstånd på grund av tre olika former av 
uppräknade brister som inte åtgärdats till nästa inspektionstillfälle. Försäljningen intygas av såväl Håkan Frändemark 
på Länsstyrelsen som ordföranden för KF Länken, som äger behandlingshemmet i fråga. 

Artiklarna dag två fokuserar på att Hells Angels åkt till behandlingshemmet för att tillse att föreståndaren skulle få 
behålla jobbet. De skulle då motats i porten av polisens insatsstyrka. Vidare skiftar nu uppgifterna om varför hemmet 
förlorat sitt tillstånd. Nu framkommer nya uppgifter om att tillståndet återkallats efter diskussioner mellan 
länsstyrelsen och huvudmannen, behandlingshemmet. Frändemark säger nu: "Det är inte acceptabelt att det finns 
eventuella kopplingar till gängkriminalitet. Nu löste det sig genom att de själva begärde att tillståndet drogs tillbaka". 
Således inte ett ord om brister i verksamheten som föranlett ytterligare inspektion där bristerna inte åtgärdats och att 
detta skulle vara anledningen till att tillståndet drogs in två månader senare?? 

Därefter följer dag tre då antalet ospecificerade hem som mc-klubbar försöker ta över nu stigit till ett handfull samt 
där det på måndag skall avhållas ett möte och diskutera eventuella köpare!?? Det hem som redan sålts till ett företag 
inom byggbranschen enligt såväl tjänstemannen på Länsstyrelsen som ordföranden för organisationen som äger 
behandlingshemmet. 

Det förekommer så många direkt motstridiga såväl som motsägande uttalande från alla inblandade i frågan att det 
också är uppenbart att antingen alla inblandade enskilda individer ljuger sig blåa i huvudet eller att tidningarna som 
skriver om ärendet istället ljuger om vad allt och alla säger. Det enda man med säkerhet kan veta i fallet är att 
ingenting stämmer och att någon eller några eventuellt alla parter ljuger så de tror sig själva. Ljuger och att därför 
ingenting i ärendet är något att fästa vikt vid. Det är bara ännu en hopkokad saga på en spik bara!

Källor: http://www.gt.se/nyheter/1.1787840/myndigheterna-slar-tillbaka-mot-hells-angels 
http://www.sr.se/vast/nyheter/artikel.asp?artikel=3254606 

Tidigare artiklar i ämnet: http://www.gt.se/nyheter/1.1787379/mc-ganget-akte-till-vardhemmet-for-att-hamnas 
http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.254538-hells-angels-infiltrerar-behandlingshem 
http://www.nt.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=5646067  
http://www.gt.se/nyheter/1.1786293/hells-angels-forsokte-ta-over-vardhem
http://www.payback.name/#hemmen  
http://www.payback.name/#infiltrerat 

Peter Schjerva

Bandidos Prospect Chapter vann rättsstrid om hyresavtal
Publicerad: 2009-11-22

Bandidos får stanna i lokalerna på Holmen i Örebro. När tingsrättsförhandlingen ägde rum i slutet av oktober fastslog 
tingsrätten att Bandidos inte förverkat sin hyresrätt då personen som sagt upp kontraktet inte längre var medlem och 
därför inte hade rätt att vare sig företräda klubben eller säga upp avtalet. Domen har nu vunnit laga kraft.

Upprinnelsen till tingsrättsförhandlingen var ett bråk om det förelåg ett giltigt hyreskontrakt eller ej. "Mellansvenska 
städ hävdade att de i oktober 2007 förhandlade sig till en uppsägning av avtalet. Det gick så långt att hyresvärden i 
november 2007 handgripligen försökte vräka mc-klubben. Behöver vi säga att försöket misslyckades?

Enligt Roine Svärling på fastighetsbolaget Mellansvenska städ AB är det utsiktslöst att få prövningstillstånd i 
hovrätten för det här ärendet. På frågan om mc-klubben sköter sig och betalar hyran i tid svarar Svärling: 

http://www.payback.name/#infiltrerat
http://www.payback.name/#hemmen
http://www.gt.se/nyheter/1.1786293/hells-angels-forsokte-ta-over-vardhem
http://www.nt.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=5646067
http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.254538-hells-angels-infiltrerar-behandlingshem
http://www.gt.se/nyheter/1.1787379/mc-ganget-akte-till-vardhemmet-for-att-hamnas
http://www.sr.se/vast/nyheter/artikel.asp?artikel=3254606
http://www.gt.se/nyheter/1.1787840/myndigheterna-slar-tillbaka-mot-hells-angels


"Naturligtvis, de är ju smarta. Om de inte skötte sig vore de borta för länge sedan".

Vad säger då polisen om rättsutfallet? Polisens presstalesman, Torbjörn Carlson, säger:
"Domstolen har prövat hur det här är att betrakta rent juridiskt och vi får finna oss i det, säger han. Nu vi vet var de 
finns, och tillsammans med företag, olika myndigheter och andra aktörer jobbar vi vidare för att motverka den 
organiserade brottsligheten".

Källa: http://na.se/nyheter/2.2503/1.647971-bandidos-blir-kvar-pa-holmen 
Peter Schjerva

Sagan om Hells Angels och Vårdhemmen!
Publicerad: 2009-11-21

Den fantastiska fantasysagan om Hells Angels och Vårdhemmen har byggt ut med ännu ett kapitel. När man trodde att 
även den mest spektakulära storyn nu nått sitt slut så fortsätter den med nya inslag och ingredienser. 

Enligt chefen för kunskapscentret, Bengt-Olof Berggren, (Bobban kallad här) står flera hem under uppsikt. Skälen till 
att gängen vill ta över behandlingshemmen är strikt ekonomiska då bara Göteborgs kommun köpte vård från olika 
behandlingshem för mellan 3-400 miljoner först halvåret i år, detta enligt GP. 

KF Länken uppger nu vidare att de själva blivit hotade av Hells Angels. "Länkens namn har blivit nedsmutsat. Vi vill  
inte bli inblandade i det här gänget på något sätt. Vi har försökt göra det här till ett bra ställe, men det blev skit", 
säger Länkens ordförande i Göteborg, Gerth Sandsten. 

Nu kommer nya uppgifter i ärendet. Hells Angels skall ha åkt till behandlingshemmet i Ucklum för att kräva 
föreståndarens jobb tillbaka!? Det enda man kan säga i den saken är: Varför framgick inte detta redan i gårdagens 
reportage om det nu skulle vara fallet? Det kan inte istället vara så att företaget fått erbjudandet att intyga detsamma 
och i gengäld kunna bättra på sitt rykte i avsikt att förmå driva sina övriga vårdhem vidare? Jag bara frågar..

Vidare: På Göteborgs upphandlingsbolag diskuteras just nu hur man ska kunna utesluta företag som har kopplingar 
till kriminella gäng från alla affärer med kommunen. Lagen om offentlig upphandling är rigid och gäller för alla EU-
länder. "Vi försöker hantera det här utifrån lagstiftningens möjligheter men krävs det kommer vi gå till domstol, 
säger upphandlingschefen Göran Brunberg 

- Det är inte acceptabelt att det finns eventuella kopplingar till gängkriminalitet. Nu löste det sig genom att de själva 
begärde att tillståndet drogs tillbaka, säger Håkan Frändemark, socialkonsulent vid Länsstyrelsen i västra 
Götaland.Om länsstyrelsen känt till att personer som jobbar på behandlingshemmet har personliga knytningar till en 
kriminell mc-organisation hade det dessutom betytt att behandlingshemmet redan tidigare förlorat tillståndet

Payback: KF Länken blev för två veckor sedan av med tillståndet att bedriva behandlingshemmet efter diskussioner 
mellan länsstyrelsen och huvudmannen. Orsaken var att det vid en inspektion den 26 februari i år upptäcktes brister 
rörande social dokumentation, kvalitetssäkring och i rutinerna vid inskrivningar. Den 15 september hade hemmet 
fortfarande inte åtgärdat bristerna varvid tillståndet återkallades den 11 november. Således kan vi fastställa att KF 
Länken, och dess högst ansvariga ordförande, själva genom bristande, förmåga och rutiner satt sig i en situation där 
tillståndet återkallades. "det blev skit" som ordföranden säger. Men denna skiten faller på Gerth Sandsten själv och 
skall inte lastas över på någon annan. 

Vad vi övrigt kan konstatera är att Göteborgs kommun inte respekterar Svea Rikes Lag och att om lagen inte ger dem 
de förutsättningar de vill ha så ämnar de gå till domstol i avsikt att få till möjligheter att kringgå den EU-lag Sverige 
såsom en medlemsstat förbundit sig att följa. Vem är det då som ställer sig utanför samhället?

Det riktigt allvarliga i detta fallet är att både kommunen och länsstyrelsen är beredd att så uppenbart trotsa gällande 
lagstiftning för att, som de uttrycker saken, utesluta företag med kopplingar till gängkriminalitet alternativt som har 
kopplingar till kriminella gäng. Vad blir då den yttersta följden av sådana offentliga beslut? Jo, att inte bara företag 
som drivs av mc-medlemmar utan vadmera alla företag som har sambos, hustrur eller rentav, som i detta fallet, en ex-
hustru, anställd kommer att uteslutas från alla offentliga upphandlingar. Har ni då någon aning om hur många företag 
detta kommer att i verkligheten avse? Liknar inte detta förfarande alltmer de nazistiska handlingarna gentemot 
judarna och alla deras anhöriga, före och under andra världskriget? Detta är handlingar som aldrig kan och heller 
aldrig får tolereras! Det är handlingar som gör att vi aldrig får tröttas i kampen för bikers rättigheter. Vi bikers och 
alla våra anhöriga är medborgare och har som sådana exkat samma rättigheter som alla andra av Sveriges 
medborgare. Denna rätt är grundlagsskyddad! Dock, har vi att göra med motspelare som vare sig besitter moral, etik 
eller respekterar landets lagar. Därför är det nu än viktigare att alla i och ikring bikerkulturen ansluter sig till både 
ABATE Sverige och Bikerpartiet och stödjer såväl den juridiska som politiska kampen för våra rättigheter och mot 
alla restriktioner för bikervärldens medlemmar! Gör så, och gör så redan idag!

Reservation: För övrigt vill jag bara säga att Payback köper inte ett dyft av denna affären. Det är uppenbart en 

http://na.se/nyheter/2.2503/1.647971-bandidos-blir-kvar-pa-holmen


konstruerad saga, som både för- och efterkonstruerats, och som vi säkert kommer att få läsa fler kapitel om.

Källa: http://www.gt.se/nyheter/1.1787379/mc-ganget-akte-till-vardhemmet-for-att-hamnas 
http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.254538-hells-angels-infiltrerar-behandlingshem 
http://www.nt.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=5646067 

Relaterad artikel: http://www.gt.se/nyheter/1.1786293/hells-angels-forsokte-ta-over-vardhem 
 http://www.payback.name/#infiltrerat 

Peter Schjerva

Utpekad ledare för Outlaws fängslad för ekobrott!
Publicerad: 2009-11-21

En 37-årig man som av polisen utpekas som ledare för Outlaws MC i Skåne hämtades av polisen i en samordnad 
insats med kriminalvården. Mannen hämtades för att avtjäna ett kortare straff för ekobrott i ett fängelse i norra 
Sverige. Mannen uppgav för Sydsvenskan några dagar innan han åkte in att han inte har med Outlaws att göra. 

Mannens hämtande sammanföll i tid med Outlawsmötet i Östersund för två veckor sedan där, enligt polisen, 
Skåneavdelningen öppnades. Hämtandet uppges vara ett led i de samverkande myndigheternas arbete gentemot "grov 
organiserad brottslighet" där i detta faller polis och kriminalvård gemensamt skall ha planerat genomförandet av 
hämtningen att sammanfalla med Östersundsmötet.

En underrättelsekälla vid polisen säger: "Den typen av koordinerade insatser mellan myndigheter kommer att bli  
vanligare vartefter myndighetssamverkan ökar under ledning av polisens operativa råd...Är det något gäng i Skåne 
som kommer att få problem, så är det Outlaws. De har inte förankrat sig hos någon. Och de har Hells Angels och 
Bandidos emot sig. Samtidigt kommer vi att fortsätta kasta grus i maskineriet för dem".

Payback: Vad som är sanning eller ej vad gäller faktamaterialet vet bara Outlaws själva. Vad som kan sägas utöver 
detta är återigen att polisen har fått i uppdrag att bekämpa brottslighet och lagföra individer i enlighet med att 
polismyndigheten är en brottsbekämpande myndighet. Insatser därutöver, såsom förföljelse och trakasserier har 
polisen inte fått något mandat att utföra. Dessvärre har vi i Sverige dock en lagstiftning som säger att det som inte 
direkt är förbjudet i lagen istället är tillåtet och då mc-klubbar inte faller under diskrimineringslagens utpekade 
grupperingar så är egentligen bara den grundlagsskyddade föreningsfriheten tillämplig. Dock kan polisen förfölja 
enskilda medlemmar även utefter detta vilket är vad de hänvisar till att göra. Det är ett arbete i en verklig gråzon. 
Djupt omoraliskt och oetiskt men är det förbjudet? Ja, i princip är det så när de säger att de exempelvis skall kast grus 
i maskineriet för dem. Då förföljer de nämligen föreningen och inte de enskilda medlemmarna!

Källa: http://sydsvenskan.se/sverige/article568821/Utpekad-ledare-for-Outlaws-i-fangelse.html 

Peter Schjerva

Göteborgs kommun har "säkra uppgifter" om att Hells Angels infiltrerat ett vårdhem!?
Publicerad: 2009-11-20

GT och Bobban är på hugget. Igår publicerade de den famösa artikeln om Hells Angels Gothtowns bygglov och idag 
fortsätter den sin intima relation genom att tillsammans producera en än mer märklig artikel rörande Hells Angels 
infiltration av KF Länkens behandlingshem för missbrukare. Bevis? En anställd var till alldeles nyligen gift med en 
ledande person inom en av mc-gängets göteborgsavdelningar! Ja, då så. Då är det självklart sant, eller? Varje 
arbetsplats som en sambo, hustru eller varför inte ett barn är verksam på har ju klubben självklart som avsikt att ta 
över..Det låter väl troligt? Not!!

Bakgrund: Länsstyrelsen gjorde tillsyn på behandlingshemmet 26 februari i år tillsammans med socialstyrelsen. Kritik 
framfördes rörande hemmets bristande sociala dokumentation, bristande rutiner vid inskrivningar samt över bristande 
kvalitetssäkring. Hemmet fick till 15 den september på sig att redovisa vidtagna åtgärder vilket inte skett varför 
tillståndet drogs in den 11 november. Nu har hemmet sålts till ett företag verksamt inom byggbranschen!?? Den nya 
ägaren har inte sökt tillstånd enligt socialtjänsten för att driva verksamheten vidare! Den gamla ägaren menar att 
hemmet sålts till en "seriös köpare" medan Håkan Frändemark på länsstyrelsen i Västra Götaland anser att det finns 
en rad frågetecken kring affären.

Bengt-Olof Berggren, Bobban, chef för Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet i Göteborg, uppger att det 
finns som han bedömer det säkra uppgifter om att Hells Angels försökt ta över behandlingshemmet. Enligt normal 
journalistik skulle här följt en motfråga från GT vad dessa säkra uppgifter består i men när det gäller mc-klubbar 

http://www.nt.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=5646067
http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.254538-hells-angels-infiltrerar-behandlingshem
http://sydsvenskan.se/sverige/article568821/Utpekad-ledare-for-Outlaws-i-fangelse.html
http://www.payback.name/#infiltrerat
http://www.gt.se/nyheter/1.1786293/hells-angels-forsokte-ta-over-vardhem
http://www.gt.se/nyheter/1.1787379/mc-ganget-akte-till-vardhemmet-for-att-hamnas


gäller som bekant inte vanlig journalistik. Här bedrivs journalistik utefter helt andra riktlinjer med målet att hjälpa 
polisen i deras arbete att stigmatisera mc-klubbarna. Ty på så sätt tjänar de samverkande parterna bägge två på 
skriverierna. Den ena parten, polisen, får mer pengar och personal att sätta in mot mc-gängen och tidningarna höjer 
upplagan. På så sätt inte bara kliar de varandras rygg, de får också än större resurser att förfölja mc-klubbarna än mer 
med. En självförstärkande arbetsmetod således som gynnar bägge de samverkande parterna. De enda som kommer i 
kläm är mc-klubbarna men det har ju ingen reell makt att förändra sina villkor eller polisens arbetsförutsättningar. Inte 
än..Men med Bikerpartiet skall vi se till att få det!

Bobban fortsätter med att tala om att narkotikahantering, vid sidan av indrivning och utpressning, är de kriminella mc-
gängens huvudsakliga inkomstkälla. 

Payback: Vi har ju redan konstaterat, ett flertal gånger, de senaste dagarna att polisen inte är läskunnig. De kan nog 
därför inte heller förväntas tillgodogöra sig statlig, objektiv statistik. Men alla ni andra som läser detta och fullföljt 
minst andra klass kan säkert tillgodogöra er informationen där polisen misslyckas med att tyda siffrorna. I nedan 
relaterade artikel rörande bikerkriminaliteten framgår med all önskvärd tydlighet att indrivning i mc-kretsarna är lika 
sällsynt som en rakryggad politiker. Utpressning är också en främmande fågel liksom narkotikabrott. Däremot spelar 
olovlig körning, bristande bilbältesanvändning och innehav/eget bruk av narkotika en betydelse för brottsstatistiken. 
Inget som helst fog finns för att de uppräknade brottstyperna vare sig skulle vara vanliga inom bikerkulturen och än 
mindre bedrivits av klubbarna. De få fall som finns inom dessa brottstyper är helt och hållet den enskilde 
medlemmens brottslighet på samma sätt som alltid. Återigen, Bobban: Klubbarna är inga kriminella organisationer. 
Enskilda medlemmar kan begå kriminella handlingar liksom enskilda polismän!

Källa: http://www.gt.se/nyheter/1.1786293/hells-angels-forsokte-ta-over-vardhem 

Relaterad artikel: http://www.payback.name/#bygglov 
http://www.payback.name/20093.html#bikerkriminaliteten

Peter Schjerva

Angående ett fenomen enbart existerande inom mc-kulturen
Publicerad: 2009-11-20

Ett fenomen som är helt unikt för bikerkvärlden är att en enskild medlems eventuella brottslighet alltid beskrivs såsom 
klubben gemensamt utfört ett brott. Jag bara frågar: Har ni någonsin sett en rubrik som: Volvo fast för skattebrott om 
en enskild volvoanställd åkt fast för skattebrott? Tror inte det. 

Under rubriken: "Stölder kollas till Hells Angels" smutskastar och kriminaliserar idag GP klubben Hells Angels utan 
att ha minsta fog vare sig för saken eller för rubriksättningen. En man med uppgivna "mycket goda kontakter med 
HA", har tidigare varit misstänkt men friad i tingsrätten, i ett fall där en HA-man förekom. Det är all, säger all, 
koppling till Hells Angels som föreligger likväl sätts en rubrik lydande: "Stöld kollas till Hells Angels". Med så 
obefintliga anknytningar kan ju alla människor levande i Sverige på något långsökt sätt säkert kopplas till alla 
förekommande brott. Starkare är ju inte kopplingen.

En Brå-rapport 2002:7, Organiserad brottslighet - lösa maskor eller fasta nätverk, speglar ett liknande scenario, där 
dock huvudpunkten är den enskilde medlemmens brottslighet som spiller över på klubben. I det ovan beskrivna fallet 
förekommer ju inte ens någon koppling. Klubben är överhuvudtaget inte inblandad! Dock är Brå-rapporten intressant 
ändå i sammanhanget då den visar hur media i andra fall utan fog kriminaliserar en klubb för vad den enskilde 
medlemmen gör sig skyldig till. 

Brå-rapporten 2002:7: Sidan 42: "Denna utgångspunkt innehåller alltså den symboliska påföljden att en för brott  
dömd eller misstänkt individ tillskrivs en viss grupptillhörighet, att personen i fråga kategoriseras utifrån vem 
vederbörande är, och inte utifrån av vad han har gjort. Annorlunda uttryckt: medlemmen i en mc-klubb är inte farlig 
på grund av sitt brott, utan brottet visar hur farlig han är.....Genom en social kategori sker en kollektiv klassificering 
av individer som reducerar dem till medlemmar i en mc-klubb. När en av dessa individer begår brott beskrivs  
följaktligen denna brottslighet som brott av en medlem i en mc-klubb".

Källa: http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.253873-stolder-kopplas-till-hells-angels

Relaterad rapport: Brå-rapport 2002:7

Peter Schjerva
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Bikerpartiet eftersöker kommunansvariga
Publicerad: 2009-11-19

I avsikt att snabbt få snurr på verksamheten startat vi nu upp en verksamhet med Kommun- eller ortsansvariga. Det 
finns inget hinder att mer än en person per plats är ansvarig då det inte föreligger någon konkurrenssituation. Alla 
jobbar ju för samma goda sak, Bikerpartiets!

I början publiceras bara namn och mejladress till de ansvariga. Huruvida mer omfattande kontaktuppgifter kommer att 
publiceras senare får vi ta ställning till, just senare.

Vad exakt är då de ortsansvarigas ansvar och arbetsuppgifter? I första skedet handlar det om att aktivt arbeta för att få 
ihop namnunderskrifter så vi i tid får ihop erforderligt antal för att hinna registrera partiet i tid för valet. I andra skedet 
handlar det om att värva medlemmar. Länkar till utskrivningsbara namnunderskriftsdokument och 
medlemsanmälningsblanketter finns på: Bikerpartietsidan.

Ni som är intresserade av att på detta sättet bli mer delaktiga i arbetet och jobba aktivt för Bikerpartiet mejla ert namn, 
telefonnummer, ort, och mejladress till: peter  @payback.name   
Peter Schjerva

                                                              

Polisen har kartlagt Red Devils, Umeå!
Publicerad 2009-11-19

Polisen har kartlags Red Devils MC i Umeå och den fortsatta kartläggningen är prioriterad. Kriminalkommissarie 
Lars Kelly uppger att "Vi har en ganska god uppfattning om hur det ser ut i Umeå. Red Devils består av en 
gruppering på 6-10 personer huvudsakligen män i 20-45-årsåldern".

Västerbottens-Kuriren: Ni säger att polisen ska punktmarkera och störa de kriminella mc-klubbarna och deras 
verksamhet. Hur vet ni när ni ska slå till?
Lars Kelly: "Jag går självfallet inte in på hur vi arbetar. Men som jag sagt tidigare så har dessa medlemmar medvetet  
valt att stå utanför samhället och dess lagar och vi kommer att fortsätta följa vad som händer konkret i Umeå".

Oavsett om Red Devils är att betrakta som en fullvärdig Hells Angels-klubb eller en underorganisation till densamma, 
så kommer polisen genom sin underrättelsetjänst att utgå ifrån och betrakta den verksamhet som pågår i klubben som 
kriminell.

"Det har tillsatts 200 nya poliser i landet som riktat ska bekämpa den grova organiserade brottsligheten och det är  
precis det som det handlar om i det här fallet", säger Lars Kelly.

Payback: Polisen har som vanligt gjort ett kompetent och kvalificerat utredningsarbete och vet att Red Devils har 
exakt 6-10 medlemmar!?? Det är inte mycket att lita på den information man får av sin likaledes fulla dryckesbroder 
på krogen en lördagskväll, för nog måste det vara vad utredningsarbetet inom polisen består av om man lyckas 
fastställa att det finns mellan 6 och 10 medlemmar. Övriga kommentarer i ämnet är nog tämligen överflödiga speciellt 
eftersom polisen har för svårt att förstå att man helt sonika bara räknar antalet personer med ryggmärken.

Fullvärdig HA-klubb eller underorganisation? För att skola bekämpa en organisation som polisen läger ner så enorma 
summor och övriga resurser bara i underrättelse- och spaningssyfte, är det frapperande för att inte säga skrämmande 
vilken okunskap som fortfarande efter 15 års dygnetruntövervakning kommer till ytan. En fullvärdig HA-avdelning 
har självfallet Hells Angels namn på ryggen. Red Devils är en supporterklubb och har Red Devils MC på ryggen. 
Svårt att förstå? En treåring har inga problem att förstå så enkla begrepp men så har de ju också förmått utveckla en 
viss intelligens... Att efter 15 års arbete fortfarande inte känna till enkla grundbegrepp bevisar bara att alla resurser 
som under hela tiden kastats över en fullkomligt inkompetent polismakt också varit fullkomligt bortkastade då de vare 
sig kan göra bruk av dessa medel och än mindre tillägna sig ens den enklaste kunskap!

Och vad gäller begreppet kriminella mc-gäng har ju polisen som bekant redan tvingats till reträtt och fått erkänna att 
begreppet bottnar i vedertagna språkbruk blott..

Källa: http://www.vk.se/Article.jsp?article=313418 
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mailto:peter@payback.name
file:///C:/Users/Peter/Documents/Mina webbplatser/minwebbplats/bikerpartiet.htm


Relaterad artikel: http://www.newsmill.se/artikel/2009/11/15/polisen-kan-bara-hanvisa-till-vedertaget-sprakbruk-som-
bevis-att-mc-klubbarna-ar- 

 Peter Schjerva

Hells Angels Gothtown fick bygglov!
Publicerad: 2009-11-19

Hells Angels Gothtown, Mölndal har erhållit bygglov för att måla om och bygga ut sin villafastighet. Bygglovet avser 
en utbyggnad av fastigheten med en 43 kvadratmeter stor altan samt ommålning från gul till grågrön ytterfasadfärg. 
Byggnadsnämnden har på sedvanligt vis tillfrågat de närmaste grannarna varvid ingen hade något att erinra. 

Så vad är då själva problemet förutom en sedvanligt magsur poliskår? Ett "anonymt brev" ställt till Mölndals 
byggnadsnämnd har uttryckt "stor oro över det kriminella mc-gängets etablering mitt i det lugna villaområdet". Är det 
någon mer än jag som känner igen beteendet? När det inte existerar några verkliga personer som klagar så kommer 
plötsligt ett anonymt brev. Men är inte alla anonyma brev detsamma som att de kommer från polisen själva? Var helst 
anklagelser skall uttalas mot mc-klubbarna så brukar det ju heta att källan är en anonym polisman. Lasse Wierups 
Svensk Maffia är ju också knöckafull med liknande källor, anonyma polismän. Även Malin Krutmeijer på 
Helsingborgs Dagblad har observerat och förundrat sig över det unika fenomenet när hon recenserade boken "Dödens 
änglar. Hon kommenterade det sålunda: "I Marsdens och Shers bok är det intressant nog framför allt svenska 
informationskällor som inte vill ha sina namn med, men författarna spekulerar tyvärr inte i varför".

Nåväl, över till artikelskrivningarna. Bengt-Olof Berggren, chef för kunskapscentrum mot organiserad brottslighet i 
Göteborg, säger att det är jätteolyckligt att organisationen lyckats etablera sig där, att de haft etableringen under 
uppsikt men att de i dagsläget inte finns några lagliga möjligheter att stoppa verksamheten. Endast om det skulle 
uppstå ett så kallat skarpt läge i form av någon uppgörelse kan polisen gå in enligt polislagen och tvångsevakuera 
fastigheten.Vad gäller att grannarna inte hade något att klaga över vid bygglovsansökan kommenterar Berggren med 
att : "Jag har full förståelse för den otrygghet och kanske rädsla människor i närområdet känner".

Payback: Ja, du Bobban. Det finns inga lagliga möjligheter att stoppa verksamheten, säger du. Nej, varför skulle det? 
Fyra personer har köpt en villa och vill måla och bygga om. Varför skulle det stoppas? Ingår  att stoppa ommålningar 
och tillbyggnader verkligen i polisens uppdrag att bekämpa brottslighet? Självklart inte! Detta är bara ett bevis på att 
polisen inte kan läsa igenom sina egna uppdragsbeskrivningar och tillgodogöra sig information! Grannarna har sagt 
ja. Detta är fakta i målet och allt som har med saken att göra. Att polisen själva skriver brev för att få medieplats att 
förtala mc-klubbar har ingenting med fakta i saken att göra. Det finns dokusåpor av b-,c- och d-klass för personer som 
inte får tillräckligt med uppmärksamhet i medierna. Var hygglig och sök till en sådan, Berggren, så vi i bikervärlden 
kan få lite lugn och ro samt slippa bli påhoppade för noll och intet. 

Att du sedan har full förståelse för människors oro är ju ett patetiskt uttryck. Grannarna i fråga hade möjlighet att 
beklaga sig i samband med bygglovsansökan. Ingen gjorde så. Ditt uttalande är bara ett synnerligen osnyggt sätt att 
anklaga mc-klubbar för att genom sin blotta närvaro skrämma civilbefolkningen till tystnad. Där inte tillstymmelse till 
bevis existerar rörande kriminella organisationer måste all polisiär verksamhet istället inriktas på att verbalt 
smutskasta och misstänkliggöra samma grupperingar inför allmänheten. Det är återigen det man gör i dokusåpor. 
Snackar skit om sina medtävlare bakom ryggen på desamma istället för att våga ta en öppen dialog och säga samma 
saker rakt i ansiktet. Nej, ta en Losec för magsurheten och lämna sen in en ansökan till en dokusåpa!

"De som jagar en människa bör komma ihåg att det också finns de som jagar jägarna i djungeln" - Malcolm X

Jägarna är i detta fallet lika med de organ som har till uppgift att bemöter polisens och medias beljugande av 
bikervärlden och dess medlemmar, det vill säga Nättidningen Payback, ABATE Sverige samt Bikerpartiet!

Källa: http://www.gt.se/nyheter/1.1783456/hells-angels-fick-bygglov-for-ny-klubblokal 

Relaterad artikel: http://hd.se/kultur/boken/2008/02/01/kriminellas-revansch-eller/ 

Peter Schjerva

Payback tackar för gåvan från Haga Hogs MC, Enköping!
Publicerad: 2009-11-19

Ännu en biker-klubb har valt att aktivt stödja Payback i sitt arbete för bikerkulturen och mot kulturens alla belackare. 
Denna gång är det Haga Hogs MC, Enköping. Stort tack!
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Love & Respect
Payback

Peter Schjerva

Hur lång tid har det tagit för andra partier att ta sig in i riksdagen?
Publicerad: 2009-11-18

Låt oss då slutligen ta en liten titt på hur lång tid det tagt för andra partier från det de bildades till den dagen de tog sig 
in i riksdagen. Vi kan börja med att konstatera att Sossarna, Vänstern, Moderaterna, Folkpartiet och Centern funnits 
sedan urminnes tider i Riksdagen varför vi lämnar dessa därhän. (fan vet om de inte var med redan på vikingatiden 
och var den stora skulden till att denna ärorika subkultur dog ut??)

Vi börjar med att kolla upp Kristdemokraternas förhistoria. Partiet bildades redan 1964 varefter de misslyckades i 7 
raka val att få ett tillräckligt antal röster för att komma in i riksdagen. 1985 hade KDS en valsamverkan med 
Centerpartiet som innebar att man gick fram med egna listor men under den gemensamma beteckningen. Detta 
samarbete resulterade i att KD fick in partiledaren Alf Svensson i riksdagen. Vid 1988 års val fick KD stå på egna ben 
igen varpå deras 2,8 % av rösterna gav omedelbart respass ur riksdagen. 1991, i partiets nionde val gick det äntligen 
vägen och partiet tog plats i maktens högsäte och har sedan dess suttit säkert.

Nästa parti till granskning är Miljöpartiet som bildades 1981 och då var ett strikt blockneutralt parti. Partiet deltog för 
första gången i riksdagsvalet 1982 men fick då enbart 1,7% av rösterna  Inte heller 1985 lyckades man ta sig in i 
riksdagen. 1988 gick det bättre och partiet kom in i riksdagen och fick 5,5 % av rösterna. 1991 åkte de ut igen men 
återkom för att stanna 1994. Således behövde partiet tre val för att första gången ta plats i riksdagen och fem val för 
att etablera sig för gott.

Nästa parti under luppen blir Sverigedemokraterna. Partiet bildades 1988 och har misslyckats sex val i följd med att ta 
en riksdagsplats. Som jämförelse kan nämnas att partiet erövrade 1 118 röster i det första valet 1988.

Sista parti att titta på är Ny Demokrati. Partiet bildades 1991 av profilerna Bert Karlsson och Ian Wachtmeister. Dessa 
gick i land med konststycket att redan i första valet föra partiet in i riksdagen, via 6,7 % av rösterna, vilket ju är en 
unik prestation i svensk politisk historia. Flirten med väljarna fick dock ett abrupt slut och vis nästkommande val 
1994 då partiet åkte ur riksdagen med buller och bång med 1,24 % av rösterna. Än värre blev fortsättningen 1998 fick 
partiet 0,15 %, 0 % eller 106 röster! Ett exempel på några kända profiler som via en mycket spektakulär valkampanj 
lyckades showa sig ända in i riksdagen men vars politik inte hade någon form av långsiktig bärighet. 

Exemplet med Ny Demokrati bevisar dock att it can be made! Det går att ta sig in i riksdagen redan i första försöket. 
Men det är väldigt svårt vilket de övriga uppräknade partierna är ett slående exempel på. En annan lärdom som också 
kan dras av Ny Demokrati-exemplet är att inte bygga för en kort period utan ha visioner och ett långsiktigt perspektiv 
i sin politik. Annars riskerar flirten och förtroendet att bli en väldigt kortvarig historia för att därefter aldrig kunna 
återvinnas.

Peter Schjerva

Övriga partiers antal röster i valet 2006
Publicerad: 2009-11-18

De övriga partiernas röstantal i riksdagsvalet 2006 utföll som nedanstående. Den första kolumnen avser antalet röster 
och den andra siffran avser procent av antalet avgivna röster 

Sverigedemokraterna   162463 2,93%
Feministiskt initiativ   37954         0,68%
Piratpartiet   34918         0,63%
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti   28806         0,52%
Junilistan       26072         0,47%
Sjukvårdspartiet    11519         0,21%
Nationaldemokraterna     3064         0,06%
Enhet      2648         0,05%
Nationalsocialistisk front (NSF)                              1417         0,03%
Ny Framtid     1171         0,02%
Rättvisepartiet Socialisterna     1097         0,02%



Av de mera kända partinamnen, Sverigedemokraterna, Junilistan, Piratpartiet och Feministiskt Initiativ så var det 
således bara Sverigedemokraterna som fick såledesihop ett tillräckligt antal för att erhålla dels gratis valsedlar i 
kommande val (1 %) och dels statligt partistöd (2,5 %). 

Vi står således inför ett mycket hårt och svårt arbete. Omöjligt? Alls inte! Vi är ett annat parti. Vi är ett bredare parti 
både vad gäller grupper vi kan tänkas attrahera och avseende bredden i partiprogrammet. Du måste ha ett 
flerfrågeperspektiv om du skall ha en chans att nå fram till riksdagen. En fråga hur många den än attraherar är inte 
tillräckligt. Historien lär oss detta!

Peter Schjerva

Bakgrundsstatistik gällande valet 2006
Publicerad: 2009-11-18

Vid valet 2006 fick de riksdagspartierna följande antal röster i procent samt antal mandat
= personer i riksdagen.

Socialdemokraterna 34,99 %            130 mandat
Moderaterna 26,23 %              97 mandat
Centerpartiet   7,88 %              29 mandat
Folkpartiet   7,54 %              28 mandat
Kristdemokraterna   6,59 %              24 mandat
Vänsterpartiet   5,85 %              22 mandat
Miljöpartiet                                                      5,24 %              19 mandat

Övriga partier fick tillsammans                       5,67 %         och 0 mandat

Peter Schjerva

Två utmärkta blogginlägg rörande Bikerpartiet!
Publicerad: 2009-11-18

En lugn dag vad gäller nyhetsinslag rörande bikervärlden varför tiden istället kan ägnas åt lite arbete för Bikerpartiet. 

Vid en sökning på Bikerpartiet snubblade jag över nedanstående länkade blogginlägg gällande Bikerpartiet. 
Välformulerade och utsökt reklam för Bikerpartiet!

Källa: http://www.metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.12723752
http://chopperthompa.blogspot.com/2009/11/varfor-paranoid-schizofreni.html 

Peter Schjerva

Medlemsavgiften sänks för Bikerpartiet!
Publicerad 2009-11-17

Efter noggrant övervägande har vi beslutat att medlemsavgiften skall vara 100 kr per person och år! Bankgiro: 460 – 
6125, Kontohavare Bikerpartiet

Den första medlemsavgiften som inbetalas kommer att avse perioden fram till och med den 31 december 2010. För 
klubbar finns en anmälningsblankett att skriva i medlemsuppgifter på och mejla in till peter@payback.name 
Blanketten hittar ni under http://www.payback.name/bikerpartiet.htm

Det står självfallet var och en fritt att inbetala en större summa varvid vi kommer att räkna av de första 100 kronorna 
såsom medlemsavgift och resten såsom en gåva till verksamheten. Det står självfallet var och en fritt att inbetala ett 
högre belopp till Bikerpartiet. 100 kr kommer då att räknas av som medlemsavgift varefter överskjutande belopp går 
in i verksamheten såsom gåva. Det står självfallet var och en fritt att inbetala en större summa varvid vi kommer att 
räkna av de första 100 kronorna såsom medlemsavgift och resten såsom en gåva till verksamhetenDet står självfallet 
var och en fritt att inbetala en större summa varvid vi kommer att räkna av de första 100 kronorna såsom 

http://www.payback.name/bikerpartiet.htm
mailto:peter@payback.name
http://chopperthompa.blogspot.com/2009/11/varfor-paranoid-schizofreni.html
http://www.metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.12723752


medlemsavgift och resten såsom en gåva till verksamheten.

Glöm inte heller bort att gå med i Bikerpartiets Facebookgrupp för att visa på kulturens sammanhållning och 
samtidigt ge stöd för partiet: Bikerpartiet!

Källa: http://www.facebook.com/group.php?gid=305151690093&v=wall&ref=mf 
 Peter Schjerva

Ulf Kristiansson förklarar begreppen för Västerbottens Folkblad
Publicerad 2009-11-17

Sveriges kanske enda nyanserade journalist när det avser bevakningen av mc-klubbar, Ulf Kristiansson, förklarar idag 
begreppen för Västerbottens Folkblad, VF. 

Han går ut starkt direkt och varnar: "Media ska inte göra mc-gängen farligare än de i själva verket är". Han forstätter 
med att tona ner den sanslösa debatten som uppstått kring Red Devils och Hells Angels i Umeå: "Det är ju samma 
människor som bytt klubb, de har inte förändrats. Man förvandlas inte automatiskt till brottsling genom det som hänt.  
Var man det innan lär inte heller detta förändras".
Enligt Ulf Kristiansson är den stora grejen istället för den lokala klubben att man blivit medlem i en större gemenskap 
– där det finns en mycket stark sammanhållning.

Västerbottens Folkblad försöker därefter få bekräftat polisens version om att mc-klubbarna ägnar sig åt organiserad 
brottslighet och beskyddarverksamhet men får inte gehör från Kristiansson:  VF: Det kommer ofta fram uppgifter 
om beskyddarverksamhet och utpressning?
Ulf Kristiansson: Det är inte vanligt, antal åtal och domar i sådana fall är mycket få, svarar Kristiansson.

Tyvärr låter sig dock inte VF påverkas av fakta ens från kollegors håll utan fortsätter oförtrutet polisens 
demoniseringsvärv som om ingenting har hänt: "Den kriminella motorcykelmiljön – 1% MC-miljön – växer i Sverige". 
Och vidare: "Organisationen har numera råd att överge direkta hot som medel och i stället övergå till mutor".

Payback: Ulf Kristiansson fortsätter sitt värv att förklara att mc-klubben och dess medlemmar inte förändras för att 
klubben byter ryggmärke, såsom han tidigare gjort i en annan artikel och såsom Payback också ett flertal gånger gjort. 
Ett utmärkt arbete!

Vidare tar han upp det faktum att beskyllningarna om utpressning och beskyddarverksamhet, som polisen ständigt och 
överallt drar upp, håller inte måttet. Det saknas bevis, fällande domar och underlag för sådana anklagelser. De är med 
andra ord bara fria fantasier i avsikt att öka tillströmningen av pengar till polisens redan alltför välfyllda kassa. 

Det tråkiga är att VF inte kunde slutat där, gjort en snygg sorti och slutat att fjäska för polismakten. Nu var de bara 
tvungna att börja prata om och likställa 1% klubbarna med kriminella organisationer samt påstå att klubbarna övergått 
från att hota till att utdela mutor. Detta är återigen anklagelser som saknar all förankring i verkligheten. Jag hänvisar 
till nedanstående relaterade artiklar i ämnet med  såväl en artikel med Ulf Kristiansson i samma ämne, som en artikel 
som förklarar enprocentbegreppet samt ytterligare en skrivelse innehållande en längre intervju av Ulf Kristiansson.

Källor: http://www.folkbladet.nu/?p=160991
 
Relaterade artiklar: http://www.vk.se/Article.jsp?article=270838 
 http://www.payback.name/#oroar 
 http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/foerklarande-och-foertydligande-av-en-procentsbegreppet-298640 

http://www.payback.name/20093.html#Intervju

Peter Schjerva

Polisen verkar ha kommit in i ett multipel-orgasm-stimm!
Polisen och Västerbottens Folkblad, VF; fortsätter oförtrutet sin förföljelsekampanj mot Red Devils Umeå och Hells 
Angels. De tycks ha hamnat i ett stim av orgasmer eller om det är ett anfall av svår käftdiarré. Det enda vi med all 
säkerhet kan konstatera att de tycks lida av en sorts svårdiagnostiserad sjukdom vars symptom är att de, i VF:s fall, 
kan skriva men inte läsa och i polisens fall att de kan prata men inte läsa. Det senare fallet är ju inte ovanligt. Det 
handlar ju bara om obildning. I det första fallet är det betydligt svårare att gå till botten med orsaken då det är 

http://www.payback.name/20093.html#Intervju
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synnerligen ovanligt att personer som kan skriva inte också kan läsa, men jag är säker på att doktor Hjälplös gör allt i 
sin makt för att bena ut problemet.

Varför skulle de då inte kunna läsa och skriva? Jo, som jag redan redovisat ett flertal gånger har ju polisen tvingats 
bekänna att kriminella mc-gäng inte är en verklig produkt med fasta konturer utan bara ett användbart spöke och ett 
vedertaget språkbruk. Dock tycks ju detta faktum varit ohört varför vi således måste utgå ifrån att polis och media inte 
är läskunniga. Se vidare nedan länkade Newsmillartikel.

Nå, vad har de då uttalat sig om idag rörande de ovanstående mc-klubbarna? Artikeln inleds direkt med: "Polisen 
hårdsatsar mot den organiserade brottsligheten i landet. Här ingår Hells Angels och mc-klubbarna runt omkring.  
Bland annat Red Devils i Umeå". Därefter fortsätter de så kavat som någonsin Kajsa Kavat, en annan sagofigur, med: 
"Det handlar om att störa verksamheten i klubbarna så att Hells Angels etablering i länet inte blir av.Vi vill inte att  
Red Devils blir fullvärdiga medlemmar, det ska förhindras, Inga-Lena Jonasson, chef för 
Kriminalunderrättelsetjänsten i Umeå.

Här borde artikeln varit slut men inte då. De fortsätter det populistiska uppradandet av anklagelser för att säkra 
kommande pennigtillförsel genom att hänvisa till de nya brottsanklagelserna om svarta perngar i byggbranschen: 
"Med åren har Hells Angels kriminella verksamhet förändrats enligt polisen. Numera är det svart arbetskraft, inte  
minst inom byggbranschen, som dominerar". För att slutlige avsluta med: "Polisen vill därför hålla en hård och 
konsekvent linje mot mc-klubbar med anknytning till Hells Angels. Målet är att störa och slå ut verksamheten".

Payback: Red Devils MC och Hells Angels är inte såsom mc-klubbar en del av den organiserade brottsligheten. 
Enskilda personer må begå brottsliga handlingar om än inte i samma omfattning som enskilda polismän. Detta faktum 
gör dock vare sig polisen, Hells Angels eller red Devils till kriminella organisationer. Detta är ju också det faktum ni 
själva, polisen, kommit fram till då ni bara kan hänvisa till att kriminella mc-gäng är ett vedertaget språkbruk. 

Red Devils är en supporterklubb till HA, ingenting annat. Skulle de vara på väg djupare in i Hells Angels skulle de 
heta MC Sweden istället. 

Vad gäller skattebrotten väntar vi fortfarande på att polisen redovisar statistiska fakta i saken över fällande domar. 
Domar som återigen i så fall kommer att omfatta enskilda personer varför klubben ändå inte har med saken att göra.

Snacket om att förhindra etablering och framförallt störa och slå ut verksamheten är ett allvarligt brott mot den 
grundlagsskyddade föreningsfriheten. Polisen har under inga omständigheter rätt att företa eller ens planera åtgärder 
än mindre direkt obstruera en grundlagsskyddad föreningsverksamhet! Denna föreningsfrihet är okränkbar! Polisen 
har uteslutande mandat att spana mot direkt brottsmisstänkta individer inom en mc-klubb och att vid bevisbart 
underlag lagföra den eller de enskilda medlemmarna. Någonting annat eller mera torde strida inte bara mot 
grundlagen utan vad mera mot EU:s och FN:s konventioner mot mänskliga rättigheter. Någon advokat därute som har 
så mycket stake och rättskänsla att han törs driva ett sådant ärende? För detta är ett pågående och permanent problem 
som polisen kommer att driva in absurdum trots att alla bevis i saken talar emot påståendet att mc-klubbar är 
kriminella organisationer. Men då hävdar ju polisen att det är ett vedertaget språkbruk. Jag undrar bara hur begreppet 
vedertaget språkbruk skulle stå sig i EU och FN. Risken är väl att man får dela ut stora kit med Losec-magtabletter så 
ont i magen som ledamöterna kommer att få av att skratta på sig åt polisens patetiska bevis. Dock är det ju lagom 
roligt här i Sverige där vare sig media, politiker eller allmänhet tycks begripa det oerhört patetiska och löjeväckande i 
polisens sakframställning!

Källor: http://www.folkbladet.nu/?p=160990
http://www.newsmill.se/artikel/2009/11/15/polisen-kan-bara-hanvisa-till-vedertaget-sprakbruk-som-bevis-att-mc-
klubbarna-ar-

Peter Schjerva

Lögnerna flödar och källan tycks aldrig sina!
Publicerad 2009-11-17

I en uppföljningsartikel av helgens Red Devilsfest i Umeå i måndagens Västerbottenkuriren föder polisen fram nya 
lögner ur sin aldrig sinande källa. En poliskälla vid Rikspolisstyrelsens kriminalunderrättelsetjänst säger som följer 
om anledningen till att man går med i en "sådan klubb": "Många går med för att känna en trygghet i sin kriminalitet  
och har valt att fortsätta med sin kriminalitet". Därefter fortsätter samma källa att filosofera över vilken typ av 
brottslighet individerna ägnar sig åt: "Vi brukar säga att de är multikriminella. Allt som genererar pengar med så låg 
risk som möjligt är intressant. Det kan handla om allt från indrivning och narkotikaaffärer till beskyddarverksamhet".

Payback: Trots gårdagens avslöjande artikel om polisens patetiska svar rörande vilka bevis de kunde förete för att 
mc-klubbarna verkligen är kriminella traskar polisen oförskräckt vidare i sina små ulletottar till strumpor. De vet vare 
sig hut eller skam. Vad än värre är att en av våra bäst utbildade yrkesgrupper, journalisterna, inte heller förmår ta till 
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sig kunskap och omsätta den i praktiskt yrkesarbete. Bevisen finns nu i svart på vitt. Polisen har själva skrivit att 
användandet av begreppet "kriminella mc-gäng" bara är ett vedertaget språkbruk! Så, sluta då trycka ännu fler artiklar 
av ärekränkande natur och fråga varje gång polisen för saken på tal: Var det inte så att när ni äntligen tvingades upp 
till bevis i saken så kunde ni på bara hänvisa till att begreppet var vedertaget språkbruk, var det inte så? Varför 
fortsätter ni då i oförminskad takt att producera nya lögner i samma anda om både klubbarnas kriminalitet och vilka 
brottstyper de ägnar sig åt?

Det är ju bra konstigt att vi skall behöva dels presentera och gräva fram bevis och underlag till journalisterna och 
sedan därutöver dessutom behöva undervisa landets journalistkår hur man gör bruk av dessa bevis mot en lögnfull 
polismakt. Nej, läs på nedanstående länkade artikel igen och börja göra ert jobb!

Källor: http://www.vk.se/Article.jsp?article=313227
 http://www.newsmill.se/artikel/2009/11/15/polisen-kan-bara-hanvisa-till-vedertaget-sprakbruk-som-bevis-att-mc-
klubbarna-ar-

Peter Schjerva

Polisen vill ändra sekretesslagen 
Publicerad 2009-11-17

Som ett led i polisens och de samverkande myndigheternas arbete mot den grova organiserade brottsligheten vill nu 
polisen få till stånd en ändring av sekretesslagen.

För att satsningen skall kunna bli framgångsrik menar polisen att det är nödvändigt att sekretessen mellan 
myndigheter bryts och att information om personers personliga och ekonomiska förhållanden kan flöda mera 
obehindrat och kontinuerligt än idag.

Idag gäller att om en myndighet skall kunna lämna ut uppgifter rörande person eller sak måste brottsmisstanke 
föreligga alternativt förundersökning inletts. Vid utbyte av underrättelseinformation mellan myndigheter är saken 
betydligt mer komplicerad. Då måste en tjänsteman pröva om ”intresset av att av att uppgiften lämnas ut har företräde 
framför det intresse som sekretessen ska skydda

Polisen kräver nu att sekretesslagen arbetas om och att en generell bestämmelse införs som stadgar att sekretess inte 
ska hindra att uppgift om enskilds personliga och ekonomiska förhållanden lämnas mellan de brottsbekämpande 
myndigheterna som polisen, tullen, åklagarmyndigheten, Skatteverkets skattebrottsenheter med flera – ”om det 
behövs för den brottsbekämpande verksamheten".

Även Säpo, som av regeringen erhållit ett utökat uppdrag s att förebygga, kartlägga och motverka grov brottslighets 
otillåtna påverkan på politiker, myndigheter och journalister, vill ändra sekretesslagsstiftningen. De anför såsom 
övergripande skäl för att företa ändringar i sekretesslagstiftningen att sekretessen gör det svårt att få uppgifter från 
Försäkringskassan, socialtjänst och landsting. "Här kan finnas mycket information som skulle kunna vara av stort 
värde i Säkerhetspolisens uppdrag mot den grova organiserade brottslighetens otillåtna påverkan".

Vad säger då regeringen och det högst ansvariga statsrådet, Justitieminister Beatrice Ask? "Jag räknar med att ett 
förslag om en ändring i sekretesslagen kan läggas fram i vår"...."Visst kan det finnas integritetsproblem. Fast när det 
gäller grov organiserad brottslighet arbetar man med personer som ligger på en sådan nivå att man snabbt måste få 
fram uppgifter om dem".

Payback: Ännu mer integritetskränkande lagstiftning som måste bekämpas då den kränker den vanliga människans 
rätt till privatliv. Återigen skjuter man den organiserade brottsligheten framför sig och anför den såsom ett skäl för 
upphävandet av rättssäkerheten då säpo och polis kräver att regeringen åsidosätter rättssäkerheten i det att vare sig 
förundersökning skall ha inletts eller brottsmisstankar föreligga för att sekretessen skall kunna brytas. Det är verkligen 
på tiden att alla goda krafter i samhället förenar sig och gemensamt bekämpar denna rättsupplösande faktor som 
polismyndigheten blivit emedan de gång på gång vill tumma på rättssäkerhet och individens okränkbara rätt till 
personlig integritet under den ljusskygga förevändningen att underlätta arbetet mot den grova organiserade 
brottsligheten.

Källor: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3807363.svd     

Peter Schjerva
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Hur många röster fodras för att Bikerpartiet skall nå riksdagen?
Publicerad 2009-11-16

Hur många röster fodras för att Bikerpartiet skall nå ända fram och in i riksdagen? 

De viktigaste gränserna är som följer:
1 % av rösterna ger oss gratis valsedlar vi valet 2014
2,5 % av rösterna ger oss statligt partistöd
4,0 % av rösterna ger oss plats i riksdagen

Hur många röster motsvarar då de olika procentsatserna? I 2006 års val var 6 891 172 personer röstberättigade och av 
dessa röstade cirka 82 %. Utgår vi från att procenttalet röstande kommer att vara detsamma, 82 %, vid 2010 års val 
och jämför det med att det då kommer att finnas 7 017 479, detta är ett fastställt tal, så blir antalet erforderliga röster 
sålunda: 

1 % av rösterna motsvarar då 7 017 479 x 0,82 x 0,01 = 57 543 röster
2,5 av rösterna motsvarar 57 543 x 2,5 = 143 857 röster
4,0 av rösterna motsvarar 57 543 x 4 = 230 172 röster

Omöjligt? Ingalunda. Det fixar vi om vi hjälps åt! Om alla drar sitt strå till stacken och framförallt drar åt samma mål! 

 Peter Schjerva

Bikerpartiets Tidtabell för valet 2010
Publicerad 2009-11-16

 November 2009 Valsedelspriset för valet 2010 fastställs

15-31 januari Valupptakt, eventuell presskonferens, varvid partiets styrelse och partiprogram presenteras

28 februari 2010  Senaste datum att registrera partibeteckning

15 april 2010  Partier med registrerad partibeteckning ska senast anmäla sina kandidater. 

15 april 2010 Partierna ska senast ha beställt valsedlar om de vill ha garanterad leverans senast 45 dagar innan valet

5 augusti 2010  Valsedlar anländer senast

1 september 2010 Förtidsröstning inleds

19 september 2010 Valdag

22 september 2010  Slutligt valresultat presenteras

Peter Schjerva

Payback versus Jens Ganman del 2
Publicerad: 2009-11-16

Debatten fortsätter. Jens Ganman, kulturjournalist på Östersundsposten har gått i förnyat svaromål varför vi här nedan 
publicerar Jens båda repliker och Paybacks svar:

Jens Ganman: Replik 1: "Kriminell, parasit, kräk är exempel på några av dina egna uttryck i rubriken"Nej, jag 
skriver INTE så i rubriken. Det är en fabrikation från din sida. Sluta förvränga det jag skriver - det tjänar ingen på.

Sen handlade Krönikan handlar inte bara om kriminella bikers utan även skattesmitare, aktieklippare etc. Men det såg 
du säkert. Icke kriminella bikers bör alltså känna sig ungefär lika träffade som icke kriminella aktieklippare.

Jag förstår din frustration över att representanter för bikerkulturen inte släpps fram i debatten men det kanske har att 
göra med hur man argumenterar. Jag vet inte. Jag ska försöka svara på din replik utförligare längre fram, men 
samtidigt tappar jag lite lusten när jag märker att du så uppenbart förvränger det jag skriver. Du vet mycket väl hur 
rubriken på krönikan lydde... bara som ett exempel. Men möjligen skriver du fortfarande i affekt.

När det gäller bikerkillarnas sociala tilllhörighet vet jag naturligtvis att de flesta är vanliga knegare, sprungna ur fattig 
lågutbildad arbetarklass (som jag själv) och det är det som gör mig så beklämd: när (vissa) grupperar sig i klubben X 
eller klubben Y istället för att hela arbetarklassen förenar sig och tillsammans vänder sig mot exempelvis sociala 



orättvisor.

Istället ska de ägna livet åt att försöka ta kål på varandra i löjliga gängkrig. Bandidos mot HA, HA mot Outlaws...
That's crap, brothers, som Cyrus säger i inledningsscenen till The Warriors. Det är ett sånt jävla feltänk.

Replik 2: Det verkar - överlag - som att det är ordet "kriminell" som ställer till det i vår debatt och jag ska försöka 
förtydliga en sista gång: genom att skriva "kriminella bikers"- eller för den delen "kriminella poliser" eller "kriminella 
elektriker" -menar jag just det och inget 
annat. Jag menar inte skötsamma bikers/poliser/elektriker, inte lågutbildade diton, inte homosexuella poliser och 
bikers... utan just kriminella sådana.

Jag kan inte förklarar det tydligare än så och jag vidhåller att du inte ska behöva känna dig träffad. Känner du dig 
träffad om jag skiver "kriminella personer" också... du är ju en person?

Men, men... det där kan man möjligen sortera under rubriker hårklyverier: min poäng (med min krönika) var att jag 
har svårt att se hur man å ena sidan kan vilja stå utanför samhället (det vill säga inte behöva underkasta sig 
gemensamma lagar och regler) men ändå vilja 
ta del av vissa delar: bra vägar, fri sjukvård, ATP... etc.

Och krönikan handlade inte bara om kriminella bikers utan alla som resonerar utifrån perspektivet: "Jag skiter i 
samhället - jag bara plockar russinen ur kakan."

Visst, jag är medveten om att det finns många MC-intresserade som sköter sig till punkt och pricka, betalar skatt, 
håller fartgränserna etc. Men mitt inlägg handlade inte om dem.

Inte om de skötsamma aktiehandlarna heller, eller de skötsamma religiösa fundamentalisterna... etcetera, etcetera... 
den handlar om fegisarna. Antidemokraterna. Antihumanisterna...

och sen hoppas jag att du inte för en sekund trodde att jag inte visste/förstod att de flesta bikerintresserade människor 
är sprunga direkt ur arbetarklassen...Jag vet att det är så.
Självklart.

Och även om jag använde min egen arbetarklassbakgrund lite som ett alibi när jag svarade första gången så vill jag 
understryka att en fattig/lågutbildad bakgrund aldrig är nåt alibi för att man beter sig illa. Möjligen en förklaring.

Avslutningsvis: bra att vi debatterar. Tack för att du bjöd in till det: jag skulle hata att vara en uppnäst "krönikör" som 
bara satt och tyckte utan att nånsin ta konsekvenserna för sitt tyckande. Jag är inte sån. Och jag har absolut inte alltid 
rätt i mitt tyckande (långt ifrån) - men det är MITT tyckande. Det är det som är poängen. Plus att jag börjar bli 
förbannat less på egoism, nihilism, fascism, kriminalitet och antidemokrati... all form av sekterism kort sagt...

Här vill jag också tillägga att jag har kriminella element i min närhet - med anknytning till din värld - och att jag 
debatterar det här med dem jämt och ständigt. Och att deras argument tangerar det jag skrev om i min krönika.

Avslutningsvis: du får tycka att jag är en kultursnobb som sitter med glasögonen längst ut på nästippen och gåspenann 
i högsta hugg - fine - jag ägnar mig hellre åt musik, film, teater och målning än våld, hat, knark, misogynism, 
homofobi, religion...

Och jag fortsätter att skaka oförstående (och förvånat) på huvudet åt alla dess bikergäng som försöker förinta varandra 
istället för det otidsenliga, människofientliga klassamhället.

ps. Min redaktör var inte intresserad av nån bikerdebatt i tidningen (surprise surprise) - varken kriminell eller 
laglydig. Där ser man vad ett enda futtigt bombdåd mot en åklagare i södra Sverige kan ställa till... samhället sluter sig 
som en mussla. d.s

Jens Ganman

------------------------------------------------------------------------------------

Payback: Du har alldeles rätt, Jens. Du skriver inte orden Kriminell, parasit, kräk i rubriken. Mitt fel och jag tar på 
mig det. Jag använde fel ord, rubrik istället för artikel. 

Du skriver dock alla dessa ord i artikeln vilket jag fortfarande anser vara såväl orättfärdigt som ett klart övertramp. 



Jag vet mycket väl att förtal och ärekränkning bara är applicerbart på enskilda personer och inte på kollektiv. Jag 
gjorde själv en JK-anmälan tidigare i år för att få saken prövad. Det må därför vara legalt korrekt att använda sådana 
begrepp mot ett kollektiv utan att förete ens skuggan av ett bevis för dess sanningshalt men det är icke desto mindre 
både omoraliskt och oetiskt. Ty kan du inte använda samma uttryck mot en person vad skulle göra det mer rättfärdigt 
att använda de samma uttrycken mot ett kollektiv? Det är orden som är kränkande och inte vem du riktar dom emot. 

Jag är också högst medveten om att du riktar samma anklagelser mot andra grupper men det gör inte det mer 
rättfärdigt att andra placeras i samma fack. Den enskilde juden i koncentrationslägret fann knappast någon tröst i att 
han inte var ensam om ödet att bli avrättad..

Jag känner mig vidare inte träffad om du pratar om enskilda kriminella individer inom bikerkulturen. Det finns utan 
tvivel kriminella individer inom denna miljön likaväl som det finns inom vilken annan miljö som helst.

Du tar också upp arbetarklassperspektivet och bakgrunden. Utan att kunna förlita mig på någon social forskning över 
bikers sociala bakgrund och tillhörighet tror jag nog att de flesta bikers har sina rötter i arbetarklassen. Inget fel i det. 
Jag har heller aldrig menat att denna bakgrund skulle ge alibi eller utgöra ett skäl för att bete sig illa, ej heller någon 
förklaring. Varje människa har alltid ett val, och gör även ett aktivt val, i varje given situation. Social miljö, utsatthet, 
upplevda övergrepp formar förvisso en människa men i given situation har varje person likväl ett val. På den punkten 
är vi helt eniga.

Jag respekterar till fullo din rätt att både tycka och uttrycka din åsikt. Inte tu tal om någonting annat. Det är ju själva 
kärnan i yttrandefriheten. Men, och det är ett väldigt stort men. Jag anser inte att yttrandefriheten ger mandat för att 
kränka människor eller gruppering, ej heller att fara med osanning. Då har man överträtt yttrandefriheten och gett sig 
in på ärekränkningen och förtalets fält och det står inte i yttrandefrihetsgrundlagen att varje medborgare skall ha rätt 
att beljuga, förtala eller kränka sina medmänniskor eller ett kollektiv. 

Jag har heller aldrig rackat vare sig på din yrkesbefattning eller vem och hur du är som person. 

Det är en sak jag heller aldrig skulle göra. Bikerkulturen styrs av en väldigt hög tolerans mot människor. Gör vad du 
vill och se ut hur du vill. Pengar, ägodelar och titlar är av noll och intet värde i denna världen. Det är vem du är som 
människa som har betydelse, all betydelse. 

Ditt resonemang gällande att stå utanför samhället bemötte jag i vårt tidigare replikskifte, vilket jag för övrigt länkat 
till nedan, varför jag inte gör det ännu en gång. En sak som du däremot inte alls berörde i ditt inlägg var min 
hänvisning till artikeln: ”Sanningen om bikerkriminaliteten” 
http://www.payback.name/20093.html#bikerkriminaliteten 

Jag är fortfarande väldigt intresserad av hur du tolkar dessa kontrollerbara fakta över bikerkriminaliteten som ger en 
helt annan bild än den gängse beskrivna i media. Jag har också idag publicerat en annan artikel där polisen trängd mot 
väggen tvingas erkänna att allt fog de har för benämningen ”kriminella mc-gäng” är att det är ett vedertaget 
språkbruk!? Hur ser du på detta faktum? Att media och polis i ohelig allians i mer än 15 års tid har kriminaliserat en 
hel kultur och att hela denna stigmatisering endast kan ledas tillbaka till att det därför numera är ett vedertaget 
språkbruk?  http://www.newsmill.se/artikel/2009/11/15/polisen-kan-bara-hanvisa-till-vedertaget-sprakbruk-som-
bevis-att-mc-klubbarna-ar-

Avslutningsvis vill jag bara säga att du tidigare klagade över min ton i mitt första inlägg. Nu måste jag ge tillbaka och 
säga att jag djupt ogillar din ironiserande och raljerande ton när du i ditt p.s raljerar "Där ser man vad ett enda futtigt  
bombdåd mot en åklagare i södra Sverige kan ställa till... samhället sluter sig som en mussla". Bombdådet i fråga kan 
ju inte anföras mot mc-klubbarna. Två personer är dömda för handlingen och ingendera var medlem i en mc-klubb! 
Bägge hade sin tillhörighet i en gruppering som inte tillhör bikervärlden varför det inte kan användas som en ursäkt 
att utestänga mc-världen från media och debattforum. Här framgår istället vådan av bristande faktakunskap när man 
väljer att kommentera och skriva om främmande världar!

Källor: http://www.payback.name/#Ganman
 http://op.se/kulturnoje/kronikor/jensganman/1.1428550

Peter Schjerva
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Angående skapandet av en nationell specialistfunktion för brottsutbytesfrågor
Publicerad 2009-11-15

Regeringen gav den 12 november i uppdrag åt Ekobrottsmyndigheten att i samverkan med Åklagarmyndigheten, 
Rikspolisstyrelsen, Tullverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten bilda en myndighetsgemensam nationell 
specialistfunktion för brottsutbytesfrågor vid Ekobrottsmyndigheten, JU 2008/8737/Å

Funktionen ska vara placerad vid Ekobrottsmyndigheten men kommer inte organisatoriskt att vara en del av någon 
myndighet eller ha självständig operativ behörighet i enskilda ärenden.
Ekobrottsmyndighetens representant i funktionen ska ansvara för samordning av arbetet och för gemensam 
rapportering till respektive berörd myndighetI uppdraget ingår att analysera och beskriva vilken roll och vilka 
uppgifter respektive myndighet bör ha i det gemensamma arbetet med att spåra, säkra, återföra och förverka vinster av 
brott

Syfte och Motiv för utredningen
En avgörande faktor bakom den grova organiserade brottsligheten är möjligheterna att skapa ekonomisk vinning av 
brottslig verksamhet. Syftet med detta regeringsuppdrag är därför att förbättra resultaten när det gäller åtkomst av 
sådana brottsvinster.

I arbetet med att spåra, säkra, återföra och förverka vinster av brott är det av stor vikt att myndigheternas insatser 
riktas mot ett gemensamt mål. Ett sådant arbetssätt förutsätter myndighetsövergripande strategier för den praktiska 
handläggningen exempelvis i fråga om informationshantering, kartläggning av tillgångar och identifiering av 
omständigheter som bör föranleda myndigheterna att agera. 

Redovisning av uppdragen
Uppdraget ska vara slutfört och redovisas av Ekobrottsmyndigheten till Justitiedepartementet senast den 31 maj 2010. 

Ekobrottsmyndigheten skall även i samverkan med övriga myndigheter som omfattas av Denna utvärdering skall 
lämnas till Justitiedepartementet senast den 31 maj 2012

Källa: http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/53/56/ae0d5141.pdf

Peter Schjerva

Massiv polisinsats mot Red Devilsfest i Umeå
Publicerad 2009-11-15

Red Devils, Umeå arrangerade under gårdagskvällen och natten fest i klubblokalen. Som sedvanan bjuder 
arrangerades festen under stor polisbevakning. Var det då av omsorg för mc-klubbarna? Nej, det var bara sedvanlig 
trakassering av mc-klubbarna. 

Festen bevakas av ett massivt polisuppbåd. Ett flertal polisbilar finns uppställda utanför mc-lokalen. Vakthavande 
befälet vid Umeåpolisen, Uno Nilsson, säger: "Vi hade en stor kommendering, med tanke på vilken organisation det  
är som försöker etablera sig här i Västerbotten och vad de sysslar med. Det är en tungt kriminell organisation med 
uppbacking bakåt". Två andra, på plats närvarande poliser säger: "Det är allt otroligt lugnt här" och "Allt är mycket  
lugnt på platsen". 

Vad blev då resultatet av denna massiva bevakning? Polisen företog en husrannsakan och tog med ett antal personer 
för provtagning. Alltså ingenting som inte lyder under trakassering!

Tungt kriminell organisation? Läs förra artikeln på Payback, Uno Nillson, så vet du nu att ni redan blivit avslöjade. 
Sagan om de kriminella mc-gängen är bara en polisihopdiktad skröna som alltför länge fått spridas ostört!

Källa: http://www.vk.se/Article.jsp?article=312936
 http://norran.se/nyheter/norrochvasterbotten/article361232.ece 
http://www.folkbladet.nu/?p=160810 
http://www.vk.se/Article.jsp?article=312942 

Peter Schjerva
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Polisen: Begreppet "Kriminella MC-gäng" är bara ett vedertaget språkbruk!Publicerad 2009-
11-15

Nu är det bevisat. Polisen har inget som helst fog för att använda begreppet "Kriminella MC-gäng"! Det enda polisen 
kan hänvisa till är att begreppet är ett vedertaget språkbruk! Läs den kanske viktigaste artikeln rörande bikerkulturen 
på väldigt, väldigt länge!!

Nu kan vi bara hoppas landets journalistkår gör sitt jobb och hårt ansätter Sveriges polismyndigheter för att de 
fullkomligt substanslöst utpekat en grupp för att vara kriminella där inga som helst bevis för saken föreligger!

Källa: http://www.newsmill.se/artikel/2009/11/15/polisen-kan-bara-hanvisa-till-vedertaget-sprakbruk-som-bevis-att-
mc-klubbarna-ar- 
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/polisen-kan-bara-haenvisa-till-vedertaget-spraakbruk-som-bevis-
foer-att-mc-klubbarna-aer-kriminella-341831

Peter Schjerva

Svar från   enhetschefen Per-Åke Loftegård vid Boråspolisen  
Publicerad 2009-11-14

Payback skrev följande blogginlägg den 14 september 2009: 
Artikeln börjar med konstaterandet:-Vi jobbar vidare som tidigare och när brott begås ska de beivras, säger 
enhetschefen Per-Åke Loftegård vid Boråspolisen". Så långt är allt i ordning. Det är polisens sak att beivra begångna 
brott och inget att säga om det!

Sen fortsätter det dock med: "Rikskriminalen klassar Bandidos som kriminell organisation. Men avdelningen i Borås 
har i BT velat framstå som en mc-klubb som trakasserats och förföljts av polisen och inte alls är brottslig.– Det är  
bara larv. Vore de så oförvitliga skulle de inte få sådan uppmärksamhet från polisens sida, säger Per-Åke Loftegård.– 
Det är bara att titta register för olika personer och se hur många som är dömda för brott, tillägger han" och lite 
längre ner: " Det finns brott som direkt kan knytas till män inom Bandidos".

Nu är det inte längre okay utan enhetschef Loftegård går här till orättfärdiga angrepp och visar samtidigt prov på den 
sedvanliga polisiära oförmågan att skilja på behållaren och dess innehåll: Vore de oförvitliga skulle de inte få 
uppmärksamhet från polisen - Det är bara att titta på registret för olika personer och se hur mänga som är dömda för 
brott.

Ja, men lilla Loftegård. Du använder enskilda personers brott för att kriminalisera en förening. Förstår du då icke 
skillnaden mellan person och klubb? Låt oss ta ett enkelt exempel: Det finns till exempel en medlem A i en klubb B. 
Är då A och B samma sak för dig? För mig innebär de olika namnen, på bokstäverna i mitt exempel, att det är olika 
saker. Att jag känner denna skillnad gör också att jag kan en så pass enkel sak som att läsa olika former av texter. Det 
måste ju vara ytterligt svårt för dig om du inte kan skilja på bokstäverna! Och det kan ju också vara anledningen till 
att du inte vet att ett antal personer inom såväl Bandidos som HA, likaväl som inom de svenska polismyndigheterna 
och riksdagen gjort sig skyldiga till brott. Men, i ingetdera fallen är personernas föreningstillhörighet nog för att kalla 
föreningen kriminell!
Enskilda personers kriminalitet är just enskilda personers kriminalitet eller vill du hellre mena att den svenska 
poliskåren är en kriminell organisation för att därigenom utverka rätten att kalla mc-klubbarna kriminella?

Det går alldeles utmärkt att mejla mig svar på denna ställda fråga till: peter@payback.name

Nu har överraskande nog mejl inkommit i frågan, direkt från polismannen ifråga, Per-Åke Loftegård: "Vi vet mycket  
väl att det är enskilda personer som är kriminella, däremot klassas Bandidos som kriminell organisation av Europol.  
Om massmedia vill sikta in sig på klubben så får dom göra det, vi jobbar inte nnorlunda mot brottsligheten inom 
Bandidos, oavsett deras fullvärdiga medlemskap eller ej".

Nu skall jag visa hur en god journalist bör förfara vad avser allsidighet och när det gäller att låta båda sidor komma till 
tals. Jag har givit min kommentar i förväg i saken och nu har Loftegård givit replik. En god journalist låter då bägges 
kommentarer stå såsom likvärdiga och överlåter bedömning i sin helhet till läsarna över vem som är mest trovärdig. 

Nedan finns källhänvisning till ursprungsartikeln i fråga så att alla kan ta del av vad som ursprungligen sagts och 
skrivits i ärendet.

Källa: http://payback-name.blogspot.com/2009/09/vill-du-loftegard-med-detta-saga-att.html   
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http://www.bt.se/nyheter/boras/   bandidos-i-boras-fullvardig-medlem(1520034).gm   
Peter Schjerva

Hells Angels utvidgning oroar polisen!
Publicerad: 2009-11-14

Artikeln i Aftonbladet tar sin utgångspunkt i: "I det nyupprättade ”Operativa rådet” samverkar ett stort antal 
myndigheter för att på olika sätt stävja, och spärra in de som ägnar sig åt organiserad brottslighet". Trots detta har  på 
senare tid Hells Angels lyckats etablera två nya fullvärdiga avdelningar i Eskilstuna och Luleå. Svante Melin, chef på 
länskriminalen i Södermanland, uttalar apropå detta att han vet ännu inte vad detta får för konsekvenser i Eskilstuna 
men att han är klart oroad. Vidare uttlar han att polisen ser etableringen som ett nederlag: "Vi hoppades kunna hindra 
det, men nu kommer vi fortsätta att hålla en hård linje mot dem och göra vad vi kan för att störa dem. Vi vill inte att  
de ska finnas här". På frågan om hur många medlemmar klubben idag har svarar Melin svävande: "Vi får se i veckan,  
hur många som går med västar. Men det rör sig nog om 6–8 personer".

Tommy Hydfors, tillförordnad chef på Rikskriminalen samt den som leder satsningen mot grov organiserad 
brottslighet säger: "Jag visste faktiskt inte om att de blivit fullvärdiga. Men generellt är det olyckligt att de här 
kriminella gängen breder ut sig och etablerar sig på olika platser i landet". Han menar vidare att det är svårt att 
förutse konsekvenserna av etableringen: "Men det skapar ju naturligtvis bekymmer.. "Men vi kan ju inte lagföra en 
organisation, det är individerna som gäller. Och i nuläget har jag inte kännedom om vilka som ingår i den här nya 
avdelningen. Men vi kommer hålla koll på dem framöver".

Payback: Ett stycke gott utfört underrättelsearbete. Man frågar sig osökt hur många poliser som skulle behövas för att 
hålla koll på en sådan enkel sak som hur många medlemmar olika klubbar har. Skulle 50 000 vara tillräckligt? 20 000 
vet vi ju nu av erfarenhet att det inte på långa vägar verkar täcka polisens behov för att kunna utföra ens de enklaste 
arbetsuppgifter. Dock, vet vi nu hur polisens underrättelsemodell fungerar. De räknar antalet västar och kan 
därigenom fastställa antalet medlemmar i en klubb. Man får ju bara hoppas, för deras egen del, att de är bättre på att 
räkna än att läsa, då Hydfors trots att skriverierna kring etableringen varit flitig inte lyckats ta del av medias uppgifter. 
Det är svårt det där med stäverna, som brukade uttalas i något gammalt bortglömt barnprogram.

Vi kan inte lagföra en organisation, det är individerna som gäller uttalar också Hydfors. Om ni inte kan lagföra 
organisationen ,vilket ju är helt riktigt då lagboken inte ger sådana möjligheter, varför kriminaliserar ni då i ord 
organisationen och inte de individer som faktiskt begår brott? Här haltar logiken betänkligt! Men logik är nog inget 
prioriteterat ämne på polishögskolan, åtminstone inte på samma sätt som sagobokskunskap.

I övrigt vill jag bara uttala vad jag redan tidigare gjort. Grabbarna som förut varit Desperados är fortfarande samma 
män som tidigare. De blir inte annorlunda som människor för att de byter ryggmärke. "The boy that you loved is the 
man that you fear", som Marilyn Manson så förtjänstfullt uttrycker saken.

Källa:http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6051599.ab 

Peter Schjerva

Polisens otillåtna påverkan av restaurangnäringen i Luleå
Publicerad: 2009-11-14

Polisen vill att krögarna i Luleå skall samarbeta och utestänga Hells Angels från stadens krogliv. Efter ett möte 
tidigare i år mellan företrädare för polisen och krögarna i Luleå där det diskuterades ansvarsfull alkoholservering samt 
förebyggande av brott och organiserad brottslighet vill polisen se resultat av samarbetet. Polisens förslag är att 
krögarna enas i sin policy för vad man tillåter på krogarna och inte. Att inte släppa in personer som bär en mc-väst är 
en del i förslaget. 

Västarna står ju för en organiserad brottslighet och genom att inte släppa folk som bär dem tar krögarna ställning mot 
den kriminella verksamhet som de bedriver, säger Stefan Ström, yttre befäl vid Luleåpolisen.

Norrbottenskuriren har nu ringt runt till de lokala krögarna och förhört sig om krogarnas inställning till polisens 
förslag. En av krögarna säger: "Jag har familj och polisen kan inte garantera min säkerhet. Innan de kan göra det 
tänker jag inte skriva på något avtal".

Johan Isaksson, restaurangansvarig för restaurangen och nattklubben Olivers, säger till NSD: "Vi har ett avtal med 
klubben i Gammelstad att de får bära väst vid speciella tillfällen om de hänger av sig den under de andra 50 helgerna 
på året och det har inte varit några problem alls". Stefan Ström replikerar med "Ensam är man svag. Tillsammans så är 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6051599.ab
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man stark. Finns viljan bland krögarna i staden att göra det här så kommer både polismyndigheten och kommunen att 
stötta det samarbetet" På frågan om på vilket sätt polisen kan tänkas stödja restaurangnäringen svarar Ström att "Det 
handlar ju om resurser men det finns också fler sätt som jag inte kan gå in närmare på".

Payback: Det som förut skett inom lyckta dörrar sker nu alltmer öppet; polisens påverkan på myndigheter och privata 
näringsidkare för att få stöd åt repressiva åtgärder riktade mot bikerkulturen. Är detta verkligen polisens uppgift är 
vad varje rättänkande människa borde fråga sig därvidlag? Är inte polisens uppgift att lösa begångna brott eller 
rentutav att förebygga brott? Kan då det rena utestängandet av bikerklubbar från kroglivet sorteras in under någon av 
dessa kategorier som skall vara polisens uppgift i samhället? Nej, de kan inte det! 

Hur kan då detta få fortgå obehindrat? För att samhället och media inte bryr sig så bikerkulturen hittills varit en 
röstsvag grupp som enkelt kunnat utestängas från den offentliga debatten. Det ger inga röster att ta bikerkulturens 
parti och det säljer inga lösnummer heller om du försvarar bikerkulturen. Det har snarare fungerat tvärtom. För en 
politiker som tar bikers parti skulle det fungera enbart såsom ett politiskt självmord likaväl som en tidning skulle 
tappat läsare vid samma sorts reportage. Varför? För att rapporteringen så länge varit så ensidigt vinklad emot 
bikerkulturen och de i andra sammanhang helt självklara företeelser plötsligt varit något misstänkt när de påträffats 
inom bikerkulturen. De övriga två anledningarna är att dels enskilda individers brottslighet hängts om halsen på 
klubbarna och använts såsom ett argument för att själva klubben är en kriminell organisation. Helt felaktigt, behöver 
jag väl knappast tillägga, då samma fenomen riktat gentemot en annan homogen grupp bemöts med hån och spe blott. 
Och den sista anledningen då? Att budskapet om att mc-klubbarna är kriminella organisationer så länge obesvarat 
kunnat hamras in i en allmänhet som inte via andra kanaler kunnat erbjudas sanningen bakom medias 
felrapporteringar. Men nu finns alternativa kanaler. Och vi skall slå tillbaka via Bikerpartiet! It´s Paybacktime!!

Källa: http://www.kuriren.nu/nyheter/artikel.aspx?articleid=5125421 

Peter Schjerva

Tok-Erik: Hells Angels är töntar och pajaser!
Publicerad: 2009-11-14

I en nedan länkad artikel, som i skrivande stund inte går att få upp, går Tok-Erik till angrepp mot Hells Angels: "Hells  
Angels är töntar. Jag skulle kunna släcka ned deras klubb i Luleå helt själv - om jag fortfarande var  
kriminell". .."Hells Angels är ofarliga pajasar. Som kriminell tyckte jag att de var töntar".

I sin iver att slicka sig uppåt på karriärstegen och bli en del av det etablissemang som tidigare förskjutit honom så går 
nu Tok-Erik till angrepp på sina förra vänner. Töntar och pajaser som han alldeles själv skulle kunna släcka ut. Inom 
psykiatrin faller sådana idéer under storhetsvansinne och Napoleonkomplex. Skulle han lyckas med det uttalade 
företaget? Han skulle få så mycket stryk att han om möjligt skulle bli ännu fulare i fejan!

När fan blir gammal blir han religiös, sågs det ju också, och Tok-Eriks uttalande är ju ett symtomatiskt bevis för 
sanningsenligheten i ett sådant uttryck. Billigt, lågt och ett osedvanligt omoraliskt fall av rövaslickeri. Men den som 
slickar så mycket analt får ett rent helvete att skura käften ren. Är det ett pris värt att betala för att komma sig upp? Att 
trampa på sina förra bundsförvanter? Absolut inte! Men nu har du valt väg och det finns inte något sätt att vända om 
och ta samma väg tillbaka. Du är nu och för alltid en del av ett etablissemang som bara utnyttjar dig såsom en 
framsägare men som i grund och botten alltid kommer att förakta dig!

Sammanfattningsvis kan man bara säga att Tok-Erik verkligen gör skäl för sitt namn genom ovanstående uttalandena 
uti NSD:s artikel!

Källor: http://www.nsd.se/nyheter/lulea/artikel.aspx?ArticleId=4980357
http://www.eniro.se/query?search_word=Erik+Lannerb%E4ck+&what=news&submit=S%F6k 
http://cellen.bloggagratis.se/2009/11/05/2155967-hells-angels-tontar 

Peter Schjerva

Hells Angels hyresvärd i Luleå sitter nöjd med sina hyresgäster!
Publicerad: 2009-11-14

Fastighetsbolaget Solgården, med Ulf Johansson som ställföreträdare, säger att han har inga klagomål och att han inte 
avser att bryta hyreskontraktet: "De betalar hyran och sköter allt underhåll själva. De sköter sitt och jag sköter mitt.  
Jag har inga klagomål, jag sympatiserar inte med dem och inte heller mot dem. Jag vill ha in hyra för fastigheten och 
vill inte ha tomt där. Vill kommunen köpa fastigheten får den väl göra det", säger Ulf!

Kommunalrådet, Karl Pettersson, låter sig dock inte avskräckas utan fortfar med att kommunen inom lagens ram ska 
göra allt för att försvåra för, och störa, mc-klubben: "Skulle förfrågan komma om att få hyra, eller på annat sätt 

http://cellen.bloggagratis.se/2009/11/05/2155967-hells-angels-tontar
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komma över kommunala lokaler, kommer kommunen att syna angivna skäl. Likaså kommer Luleå kommun ihop med 
andra myndigheter att ingående granska allt från lokalers användning och brandskyddsregler till ansökningar om 
alkoholförsäljning".

Payback: Ett solklart fall av förföljelse för förföljelsens skull således. Hyresvärden förklarar sig nöjd och uttalar att 
han inget har att klaga över men kommunen fortsätter sin stigmatiseringskampanj grundad enbart på polisens 
obevisade förtal. Svagt, Kalle! Svagt! Din uppgift är att såsom folkvald företräda dina kommuninvånares intressen av 
vilka Hells Angelsmedlemmarna är några. Din uppgift är inte att gå i polisens ledband och följa och medverka i deras 
demoniseringskampanjer. Minns, att polisen har egenintresse i dessa propagandakampanjer; att försvara en onödig 
utökning av polisstyrkorna samt att säkra nya, kommande resursökningar till polismakten via uppmålandet av falska 
skenbilder. Men vad har du för intresse, Kalle? Vad får kommunen utav att förfölja sina egna medborgare. Inte ett 
skvatt! Så hur har du tänkt att försvara detta medlöperi den dag väljarna ställer dig till svars för dina handlingar? Det 
är val nästa år...

Källor: http://www.folkbladet.se/nyheter/norrkoping/artikel.aspx?articleid=5030297 

Peter Schjerva

Polisen: Mc-gängen ska bort -före nyår
Publicerad: 2009-11-14

Att människor avger nyårslöfte är en gammal sedvänja. Att dessa löften sällan hålls är ett lika välkänt faktum. Nu går 
polisen ut och avger ett tidigt nyårslöfte: Vi skall få bort de "kriminella mc-gängen" från länet före utgången av år 
2009!

Redan i februari 2008 gick länspolismästare länspolismästaren Mats Löfving ut med ovanstående löfte vilket nu 
förnyas av Anne Asp, chef för kriminalpolisen i Norrköping: "Vår inställning är att vi ska lyckas med det, det är inte  
omöjligt. Vi gör vårt bästa... Det var med all rätt han gav det löftet. Om vi inte skulle lyckas till årsskiftet kommer vi  
att jobba ännu hårdare nästa år..Vi jobbar för fullt. Det är nolltolerans gällande organiserad brottslighet. Vi ska 
ingripa vid varje tillfälle vi har anledning att misstänka brott".

Payback: Vi skall ingripa vid varje tillfälle vi har anledning att misstänka brott, säger Anne Asp. Här ligger pudelns 
kärna, vid just misstanke om brottslighet. Detta ger dock aldrig polisen rätt att kränka enskilda individers 
grundläggande rättigheter och trakassera och förfölja desamma uteslutande på grundval av deras föreningstillhörighet. 
Se tidigare artikel om "MC Sweden medlem fälld för misshandel". Att i tid och otid stoppa en person i avsikt att 
trakassera honom blott eller för att i skydd av ideliga urinprov göra detsamma, saknar stöd i grundlag såväl som EU:s 
och FN:s konventioner om mänskliga rättigheter. Ändamålet, i detta fallet att rensa ett län från föreningar polisen inte 
sympatiserar med, kan aldrig rättfärdiga ett sådant mål. Enbart misstanke om brottslighet som kan rendera fängelse i 
minst två år skall vara ett tillåtet kriterie för att företa insatser mot grupp eller individ. Detta är en självklar punkt på 
Bikerpartiets kommande partiprogram!

Källor: http://www.folkbladet.se/nyheter/norrkoping/artikel.aspx?articleid=5030297 

Peter Schjerva

Sanning eller konsekvens! 
Publicerad: 2009-11-14

Tre personer häktades och en person frigavs i en häktningsförhandling rörande misshandel i Norrköpings tingsrätt. 
Upphovet till misshandeln skall ha varit att en man blev misshandlad sedan han utgett sig för att vara prospect i MC 
Sweden. 

Payback: Små individer har idag en tendens att via allehanda handlingar försöka ställa sig i ett icke förtjänt rampljus 
och därvid vinna sina 15 minutes of fame. Men mivet fungerar inte riktigt så. Varje handling en människa väljer att 
företa har också sin konsekvens. I detta fallet ljuger personen och försöker dra nytta av andras ställning och rykte 
vilket självklart inte låter sig göras ostraffat. Det är som en dålig dokusåpavariant av det gamla sällskapsspelet 
"Sanning eller konsekvens". Du talr inte sanning och får stå konsekvenserna av detta. Hade personen ifråga besuttit 
någon form av personlig moral hade han tagit misshandeln och gått hem och slickat såren i sin ensamhet. Dragit 
lärdom av saken och kommit ur händelsen som en mer rakryggad person. Men, nej! Enprocentsdevisen stadgar: "Du 
stjäl inte din broders ägodelar, pengar, kvinna, hans stil eller hans humor. Om du uppträder så mot din broder 

http://www.folkbladet.se/nyheter/norrkoping/artikel.aspx?articleid=5030297
http://www.folkbladet.se/nyheter/norrkoping/artikel.aspx?articleid=5030297


uppträder han så mot dig". Det är inte svårare än så. Du stjäl inget från din broder och du blir behandlad sjyst. Du 
stjäl och du får på käften. Tål detta eller undvik helt enkelt bikerkulturen!

Källor: http://www.nt.se/nyheter/Default.aspx?ArticleId=5626000 
http://www.folkbladet.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=5031571  
Peter Schjerva 

MC Sweden medlem fälld för misshandel
Publicerad: 2009-11-14

En 43-årig medlem i MC Sweden dömdes till två års fängelse för grov misshandel och olaga hot i Norrköpings 
tingsrätt. Payback har skrivit i ärendet tidigare och hävdat att visst straff för misshandeln i sig är berättigat även om 
skälen för misshandeln är högst förståeliga. Personen som blev misshandlad hade en verklig skuld på 14 000 kronor 
till den dömde vilket skulle varit en del i rättegången. Domen borde också upptagit ett strafföreläggande för den 
misshandlade att betala sin skuld då moral och etik kräver att varje medborgare gör rätt för sig och betalar sina skulder 
i alla mellanmänskliga förhållanden!

Vad som är nytt nu är vad 43-åringen uppger i rättsförhandlingen och som media bättre borde både belyst och 
granskat. 43-åringen uppger att vid ett tillfälle då han skulle ner på stan för att träffa sin familj blev han stoppad inte 
mindre än fyra gånger av polisen och att han i övrigt, ständigt och jämnt blir intagen av polisen för att lämna urinprov. 
Han säger vidare att polisen följer varje steg han och hans brödrar tar och: "Vi är en motorcykelförening som tycker  
om att meka med motorcyklar. Det finns inga bevis för att det är en kriminell organisation".

Payback: Ännu en osökt chans att granska polisen svann här media ur näven. Här fanns material och uttalanden att 
följa upp för den som vågar trampa utanför de markerade vägstråken och gå emot strömmen. Men som vanligt har inte 
reportern stake och ryggrad att ensam vandra fram på främmande mark och stå upp för rättfärdighet och ta ställning 
emot förföljelser och trakasserier, drabbande vem det än må. 

Att bli stoppad, förföljd och trakasserad utan att misstanke om grov brottslighet föreligger gentemot personen ifråga 
är aldrig ett acceptabelt förfarande i en uppgiven demokratisk stat. Det kan inte finnas någon form av berättigande 
som kan ursäkta ett sådant beteende! Polisen har inte fått mandat att utföra sådan verksamhet. Polisens mandat är att 
utöva brottsbekämpande verksamhet i vilket trakasserier inte ingår! Detta måste få ett slut och det är också en av de 
huvudsakliga anledningarna till bildandet av Bikerpartiet. Att få ett organ att på högsta politiska nivå kunna bekämpa 
dessa avarter av fascistisk natur som enbart har sin hemvist i diktaturstater! Gå med och ge oss redskap att nedkämpa 
dessa missfoster till verktyg som polisen skaffat sig politiskt stöd för!

Källor: http://www.nt.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=5614692
 http://www.folkbladet.se/nyheter/norrkoping/artikel.aspx?articleid=5030392 

Peter Schjerva

Outlaws etablerar sig i Skåne
Publicerad 2009-11-14

Outlaws MC är på G igen och har nu, allt enligt sin hemsida, avdelningar i Stockholm, Strömstad, Uppsala samt en 
Nomadsavdelning och en prospectiveavdelning i Malmö. Etableringen av den senare har den senaste tiden föranlett 
polisen att ge sig in i spekulations- och skvallervärlden. 

Börje Sjöholm, operativ chef för Länskriminalen i Skåne, ordar om maktbalans och amerikanska mc-krig rörande 
kontrollen om narkotikahandel, indrivning och människohandel. 

Chefen för rikskriminalpolisens underrättelsetjänst, Thord Modin, sprider en något annorlunda form av dynga då han 
pratar om att bygga upp ett våldskapital för att kunna hota, utpressa eller bedriva kriminell handel. 

Payback: Propaganda för folket utan substans eller verklighetsförankring. Det är allt polisen hittils lyckats 
åstadkomma med hjälp av GOB-satsningen. Detta redovisar också mycket riktigt Sydsvenskan i det de skriver: "Ännu 
har inte GOB-satsningen redovisat några framgångar".

Fram tills nu har inte polisen använt sina nya styrkor till något annat än skitsnack i media. Om det var detta som var 
ända målet med en förstärkt polisstyrka, att snacka ner utpekade mc-klubbar, hade det varit bra mycket effektivare att 
anställa professionella, rappande battlare eller varför inte Alex Schulman, som ju gjort till sin livsuppgift att hata allt 
och alla. De hade i så fall skött jobbet betydligt bättre och effektivare än KUT och Länskriminalen! 

I övrigt är ju allt gammal skåpmat som Paybacks läsare tagit del av ett otaligt svar över under året varför det inte 

http://www.folkbladet.se/nyheter/norrkoping/artikel.aspx?articleid=5030392
http://www.nt.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=5614692
http://www.folkbladet.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=5031571
http://www.nt.se/nyheter/Default.aspx?ArticleId=5626000


ytterligare en gång förtjänar att bemötas. Trams blott och skitsnack från en allt impotentare poliskår!

Källor: http://www.kvp.se/nyheter/1.1774358/ha-s-fiender-i-skane-igen 
http://sydsvenskan.se/sverige/article565730/Tva-nya-gang-pa-vag-till-Skane.html 

Peter Schjerva

Nya och flyttade avdelningar
Publicerad: 2009-11-14

En hel del nyhetskommentarer rörande bikerkulturen under de senaste 14 dagarna verkar ha fokuserat kring det 
faktum att Hells Angels fått två nya avdelningar i Luleå och Eskilstuna och att Bandidos uppges ha lämnat Västerås. 

I Södermanland säger Svante Melin, polisens presstalesman, att "Det är en förlust för Eskilstuna att behöva ha den 
kriminaliteten här i länet, vi är inte förtjänta av det". 

I NSD uttalar sig kommunalrådet Karl Pettersson om att Hells Angels absolut inte är välkomna till Luleå och att de 
från politikerhåll kommer att göra allt för att stoppa deras framfart. Vidare uppger kommunalrådet att de redan 
tillsammans med polisen, skattemyndigheten och en rad andra myndigheter tagit fram en handlingsplan på hur de ska 
agera. 

I Luleå är tongångarna något annorlunda: "Inställningen allmänt till Hells Angels, och närstående organisationer, 
bygger på värderingar, grundade på Hells Angels historiska gärningar"..."Vi har aldrig haft några problem med dem.  
Nog vet jag att Hells Angels begått brott i andra delar av Sverige, men är de här brottslingar? reflekterar en granne"

Polisen uppe i Luleå verkar också ha en någorlunda nykter syn på etableringen: Enligt Per Karlsson, chef för 
ordningspolisen i länet, finns det inget behov av extra resurser och etableringen innebär i stort sett inget mer än ett 
namnbyte. 

Vad gäller Bandidos tar polisen åt sig äran av Bandidos uppgivna flytt: Per Strömbäck, informatör på polisen i 
Västmanland, är övertygad om att det är polisen som kört iväg Bandidos från Västerås "Det är ju tack vare att  
polisens arbete mot dem, och inte bara polisen utan kronofogden, skattemyndigheten, försäkringskassan har vi ju  
samarbetat med. Jag tror att det är mycket det som gjort att de idag har lämnat Västerås och flyttat till Uppsala".

Payback: Jag får ju börja med att säga grattis till de nya avdelningarna i Eskilstuna och Luleå. Vidare får jag säga om 
den om grannen till HA i Luleå: Starkt av dig att ifrågasätta utpekandet av mc-klubben såsom kriminell. Det behövs 
inga extra resurser för det är inte frågan om några kriminella mc-klubbar. Det är frågan om klubbar som kan innehålla 
någon individ som visst kan begå brottsliga handlingar liksom en kassör i kyrkoföreningen kan förskingra. Det är den 
sortens enskilda kriminalitet vi pratar om och den finns överallt, på alla nivåer och inom alla föreningar och 
organisationer. Och, i ingetdera fallen gör det organisation eller förening kriminell. 

Vad avser Bandidos vill jag bara säga att det finns nog andra avgöranden än rena polisförföljelser som är  avgörande 
när det gäller flyttning av klubbverksamhet. Poliser må vara några, små ettriga jävlar men de får knappast mc-klubbar 
att flytta om inte klubben ändå tänkt göra så av andra skäl.

Det kommer fler kommentarer kring andra liknande artiklar i ämnena.

Källor: http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleId=4973272 
http://www.kuriren.nu/nyheter/artikel.aspx?articleid=5123920 
http://www.kuriren.nu/nyheter/artikel.aspx?articleid=5123966 
http://svt.se/2.33831/1.1754792/bandidos_har_lamnat_vasteras? lid=puff_1754792&lpos=rubrik

Peter Schjerva

Payback tackar Region 11 för stöd och support!
Publicerad: 2009-11-13

Payback tackar Region 11 för frikostigt stöd och support till Nättidningen Paybacks verksamhet! 

Love & Respect!

Peter Schjerva

Payback is back! Back on the track!
Publicerad: 2009-11-13
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http://www.kuriren.nu/nyheter/artikel.aspx?articleid=5123966
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http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleId=4973272
http://sydsvenskan.se/sverige/article565730/Tva-nya-gang-pa-vag-till-Skane.html
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Har Payback blivit oförskämt lat eller tröttats i kampen för bikers rättigheter? Har Payback kanske fått statlig semester 
med kost och logi betald? Alls, inte! Payback har lidit under Comhems inkompetens att kunna leverera säker 
uppkoppling till mobil och telefoni och därför varit utan all form av kontakt med internet sedan 03.00 den 2 
november!!

Har det varit andra aktörer inblandade som velat sabotera verksamheten? Detta är mycket möjligt men har inte gått att 
bevisa men visst misstänker man att farbror bl[ haft ett litet finger med i spelet vad gäller den helt otroligt långsamma 
behandlingen av ärendet. Så inkompetent kan ingen vara av sig själva som Comhem visat sig vara i detta fallet.

Det tog 9 fucking dagar att få hit en reparatör och konstatera att modemet var kasst. Det tog ytterligare tre dagar att få 
hitsänt ett nytt. Detta är inte acceptabelt. Det är tamejfan så värdelöst så man inte tror det är sant. 2 000 kronor i 
mobilkostnader till en bredbandssupport som givit ungefär 30 olika versioner om vad som händer. Två höga chefer 
som ljugit sig blåa i ansiktet för att frita sig själva från ansvar och bara lyckats bekräfta att COMHEM ÄR SKIT!

Nåväl, internet funkar och telefonen är förhoppningsvis på g. De närmaste dagarna får jag ägna mig åt att genomgå 
mejlhögen, besvara dessa samt uppdatera mig om vad som faktiskt hänt på bikerfronten under tiden. 

Jag kommer inte att kunna ta igen och kommentera allt som hänt under tiden. Det är en omöjlig uppgift. Jag skall 
dock ta reda på allt viktigt som hänt och uppdatera mig. 

Under tiden: Glöm inte att skriva under namnunderskriftsdokumentet för registrering av Bikerpartiet och sända in 
http://www.val.se/pdf/blankett_namnunderskrifter_reg_partibet.pdf

Glöm inte heller att gå med som medlem i Bikerpartiets Facebookgrupp och visa ert stöd! 
http://www.facebook.com/group.php?gid=305151690093&v=wall&ref=mf

Peter Schjerva 

99 % av alla anmälda poliser går fria
Publicerad: 2009-11-02

Mindre än 1 % av alla anmälningar mot polisanställda i Skåne leder till åtal och nästan ingen döms för brott i tjänsten. 
Endast i tre fall av granskade 1 955 styck fälldes en polisanställd. I ett fall för att ha bussat en polishund på en 
handfängslad man samt i två fall av tjänstefel. 

Sydsvenskas granskning visar också att Internutredningsgruppen (IUG) i flera utredningar inte ens talat  med viktiga 
vittnen, eller hört den anmälda polisen.

"Polisanställda som uppträder olämpligt men inte brottsligt kan utredas av personalansvarsnämnden (PAN). Varning, 
löneavdrag eller i allvarliga fall avsked, väntar den som fälls. Ändå är det vanligt att poliser som uppträtt uppenbart 
olämpligt aldrig utreds..I runt 20 procent av fallen lägger åklagaren ner med motiveringen att det inte går att bevisa 
brott. I samma stund blir det olagligt för en statlig arbetsgivare att göra en arbetsrättslig utredning och skicka ärendet 
vidare till PAN".

IUG fick under åren 2006-2008 in 2900 anmälningar mot polisanställda. 1 955 av dess fall är avslutade I 497 fall 
inledde en åklagare, på Riksenheten för polismål, förundersökning. I 482 fall lades förundersökningen ner, många av 
dessa fall motiverades med att de polisanställda inte anklagades för brott som hör hemma under allmänt åtal. 

Källa: http://sydsvenskan.se/sverige/article562909/99-av-100-anmalda-poliser-atalas-inte.html 

Peter Schjerva

MC Sweden i Eskilstuna nu fullvärdiga
Publicerad 2009-11-02

MC Sweden i Eskilstuna uppgraderades i fredags kväll till en fullvärdig Hells Angels-avdelning. Vid firandet i lördags 
kväll fanns ett trettiotal poliser på plats för att företa nykterhetskontroller på förbipasserande fordon.

Polisen och kommunen lovar att jobba hårt med att bevaka mc-klubben och få dom att känna sig ovälkomna. Dock 
säger kommunalrådet, Jimmy Jansson, attdet inte är aktuellt att köpa ut mc-klubben då det skulle förse klubben med 
en massa pengar att använda till en ny lokal i Eskilstuna.

Källa: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6047834.ab     

Peter Schjerva

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6047834.ab
http://sydsvenskan.se/sverige/article562909/99-av-100-anmalda-poliser-atalas-inte.html
http://www.facebook.com/group.php?gid=305151690093&v=wall&ref=mf
http://www.val.se/pdf/blankett_namnunderskrifter_reg_partibet.pdf


Förnyad Payback succé på Newsmill
Publicerad: 2009-11-02

På grund av ett större Comhemfel i huset jag bor  har jag varit avstängd från internet i 30 timmar. Men nu är Payback 
igång igen.

Under tiden jag varit borta har fredagens publicerad artikel på Newsmill "Nätets kommentarsfält passar oss 
specialister bäst" gjort stor succe´. Artikeln var fredagens enskilt mest lästa artikel och toppade även lördagens lista så 
länge jag kunde ta del av informationen. Det är andra gången i höst Paybacks artiklar toppat Newsmills läselista! Den 
första gången var med det politiska utspelet: "Låt mc-klubbarna ta över värdehanteringen""

68 000 enskilda Paybackartiklar har genomlästs under två dygn, vilket är utmärkt pr för de övriga direkt mc-relaterade 
artiklarna. 

Källa: http://www.newsmill.se/artikel/2009/10/30/natets-kommentarsfalt-passar-oss-specialister-bast 
 http://www.newsmill.se/artikel/2009/09/26/lat-mc-klubbarna-ta-over-vardehanteringen 

Peter Schjerva

http://www.newsmill.se/artikel/2009/09/26/lat-mc-klubbarna-ta-over-vardehanteringen
http://www.newsmill.se/artikel/2009/10/30/natets-kommentarsfalt-passar-oss-specialister-bast

