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Verksamhetsområden
Payback Sverige är en officiell riksorganisation för bikers rättigheter med
ansvaret att bekämpa alla former av negativ särbehandling såsom trakasserier,
förföljelser, masskontroller och övergrepp gentemot enskilda bikers eller
bikerklubbar.
Payback Sveriges uppgift är att driva övergripande juridiska ärenden vars utgång
har betydelse för flertalet inom bikerkulturen samt ärenden där ett rättegångsutslag kan skapa ett prejudikat som kan påverka alla klubbar eller klubbmedlemmar.

Nationella organisationer i fyra olika länder
Payback finns idag som nationella riksorganisationer i fyra olika länder: Sverige,
Norge, Danmark och Finland.

Gemensam nättidning
De fyra anslutna länderna har en gemensam webbtidning som heter Nättidningen
Payback.
Nättidningen Payback startades upp den 15 januari 2009. Syftet med Nättidningen
Payback var och är att i skriftlig form informera om bikerkulturens olika drivkrafter
och mekanismer i avsikt att förändra och förbättra villkoren för bikerkulturen. På
nättidningens webbplats publiceras även efterhand direkt information rörande de
rättsfall föreningen driver samt information om nya lagar, förordningar och
rättsfall av betydelse för bikerkulturen samt övrig direkt organisationsinformation.

Alla kan stödja Paybacks arbete genom att donera pengar eller gå med som (stöd)
medlem
Alla som lever i eller ikring bikerkulturen eller personer, företag, organisationer m.fl.
som vill stödja Payback Sveriges arbete och verksamhet är hjärtligt välkomna som
medlemmar eller att donera pengar till Payback Sveriges verksamhet, oavsett ålder
eller hojmärke.
Det finns många anhöriga, släktingar, med flera personer som genom sitt umgänge
med bikers eller bikerklubbar också drabbas av myndigheternas olika former av
trakasseringar, förföljelser eller negativa särbehandlingar och alla är självklart
välkomna att stödja Payback Sveriges arbete och verksamhet.

Payback Sverige i media
Payback Sverige har förekommit flera gånger i media i TV, radio samt publicerat
en helsides debattartikel i landets största tidning i Aftonbladet. Vi har publicerat en
rad debattartiklar, genmälen, artiklar och insändare i en mängd olika medier.

Juridiska framgångar
Payback Sverige har vunnit åtta raka rättsfall varav två i högsta rättinstans avseende
kommunala västförbud och därigenom fått förbuden fastslagna såsom stridande mot
yttrandefriheten. Genom en omfattande informationskampanj riktad mot
konstitutionsutskottets ledamöter samt riksdagspartierna förmådde vi även riksdagen
att ta en förkrossande ställning emot ett västförbud i privat såväl som offentlig miljö.
Vi har även genom strategiskt arbete fått två personer återinsatta i tjänst efter avsked
på grund av föreningstillhörighet. För tillfället har vi även tre stycken anmälningar
som är föremål för utredning hos Justitieombudsmannen vilket är unikt för
bikerkulturen.

Kriminalunderrättelseregister
Kriminalunderrättelsetjänstens uppgift är att kartlägga personer inom bikerkulturen
samt deras umgänge. Dessa uppgifter registreras i ett särskilt underrättelseregister.
Förutom personen ifråga registreras även fruar/sambos/flickvänner barn samt anhöriga.
Dessutom antecknas vilka personen umgås med inom kulturen såväl som personer helt
utanför kulturen samt dessutom arbetsplats, med företagsnamn.

Avlyssning
När tillstånd till avlyssning medges via domstolsbeslut medges även tillstånd till att
avlyssna alla personen ifråga kan tänkas ha telefonkontakt med varför även ett oerhört
stort antal samtal avlyssnas och sparas under viss tid. Polisens följer dock inte de
regler som stadgar att uppgifterna ska raderas efter viss tid varför ingen vet hur länge
de kan finnas tillgängliga.

Vilka frågor arbetar Payback med?
Exempel på ärenden som Payback Sverige arbetar med eller har drivit juridiska
ärenden ikring:

- Olaga avsked på grund av föreningstillhörighet
- Olaga uppsägning av hyreskontrakt på grund av bikerkulturstillhörighet avseende
enskilda personer såväl som bikerklubbar
- Olaga och systematiska kontroller av person, hoj och packväskor av samtliga mcevenemangsdeltagare
- Olaga och systematisk registrering av samtliga personers identitet och
klubbtillhörighet i samband med mc-evenemang
- Kriminalisering av mc-klubbar varpå följer att såväl personer som klubbar som
vänner, anhöriga, arbetskamrater och släktingar kommer att såväl registreras som
riskera att exempelvis avlyssnas, buggas m.m. samt kriminaliseras genom blotta
umgänget med kriminaliserade klubbars medlemmar.
- Polisens olaga kontakter med skola, förskolor, dagis m.m. i avsikt att stigmatisera
och demonisera såväl bikerföräldrar som i förlängningen deras barn
- Polisens olaga kontakter med fastighetsägare i avsikt att få klubb eller enskilda
personer uppsagda från hyreskontrakt
- Polisens otaliga och sanslöst kostsamma kontroller i samband med olika mcevenemang
- Alla former av olaga åsiktsregistrering som sker dagligen avseende bikers och som
också drabbar tredje man genom vänskapsförhållande med personer inom
bikerkulturen såsom via kriminalunderrättelseregistret. Åsiktsregistreringen består
bland annat av kartläggningen via vem som känner vem och vilka personer och
klubbar som umgås med varandra. Vidare registreras vem som går på vilka
evenemang, vilka som tillhör vilka klubbar och därutöver fotograferas personernas
västar och ansikten för att föras in i kriminalunderrättelseregister. Speciellt
anmärkningsvärt härvidlag är att polisen fortfar att fotografera personer och västar
trots att det utgör ett tvångsmedel och trots att Justitieombudsmannen i fem, enskilda
fall fastslagit att det är en otillåten åtgärd som inte får utövas av polisen.

Ett mer omfattande informationsmaterial kring bikerkulturen kan tas del av via:
http://www.payback.name/wp-content/uploads/paybackinformationsmaterial.pdf
Läs även intressant information om polisens sanslösa bevakningskostnader i samband
med mc-evenemang: http://www.payback.name/?p=9152
Peter Schjerva, ordförande Payback Sverige

