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Peter Schjerva, Nättidningen Payback

Svar på öppet brev
Rikskriminalpolisen har fått i uppdrag att besvara ditt brev till
Rikspolischefen.
1. När det gäller de största internationella MC-gängen, Hells Angels,
Bandidos, Outlaws m fl benämns dessa som 1% gäng. Med detta avses att
medlemmarna tillhör den 1 % av befolkningen som står utanför lagen och
inte accepterar samhällets regler. Detta är ett begrepp som även gängen
själva använder och anges ofta som märke på gängmedlemmarnas västar.
Begreppet kriminella MC-gäng är även en direkt översättning av det
engelska begreppet ”outlaw MC-gangs” vilket är det vedertagna begrepp
som används av brottsbekämpande myndigheter över hela världen.
Benämningen kriminella MC-gäng används även av de brottsbekämpande
myndigheterna och media för att skilja dessa från ”vanliga” MC-klubbar.
2. De brottsbekämpande myndigheterna inklusive Rikskriminalpolisens
underrättelsesektion använder sig systematiskt av begreppet kriminella
MC-gäng i olika rapporter, lägesbilder etc som beskriver den organiserade
brottsligheten i Sverige. Begreppet kan hittas i det Nationella
Underrättelsecentrats myndighetsgemensamma lägesbild av den
organiserade brottsligheten (NUC rapport 2010:1b) och
Rikskriminalpolisens rapport Lägesbild 2011 (RKP rapport 2009:1).
I SOU 2000:88 som brevskrivaren hänvisar till anges på sid 31 att
”Begreppet mc-gäng kommer att användas flitigt i detta betänkande. Det är
därför nödvändigt att försöka precisera vad som avses med begreppet. I
den anglosaxiska litteraturen om mc-gäng används ofta termen ”outlaw
motorcycle gangs” (OMG:s). Den kan i korthet sägas referera till
mcklubbar där medlemmarna väljer att ställa sig utanför samhällets lagar
och övriga normer för att i stället följa sina egna regler. För medlemmarna
i ett mc-gäng är brödraskapet inom gänget det viktigaste, allt annat
kommer i bakgrunden. När begreppet mc-gäng används i det följande är
det endast denna typ av mc-klubbar som avses. Med mc-gäng avses med
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andra ord inte mc-klubbar eller andra sammanslutningar av
motorcykelentusiaster generellt.”
3. Sverige har valt att inte kriminalisera medlemskap i kriminell organisation,
vilket var en av förutsättningarna i EU’s rambeslut om kampen mot
organiserad brottslighet och som har antagits av Sverige. Detta har medfört
att någon legaldefinition av begreppet kriminell organisation inte har
formulerats, vilket i sin tur innebär att någon tolkning av begreppet aldrig
kommer att prövas i en svensk domstol. Utslag och uttalanden av
utländska domstolar kan vi inte ta någon hänsyn till, man kan hitta utslag
från andra länders domstolar som påvisar motsatt resultat.
Slutsats: Vi kan inte se att användandet av begreppet kriminella MC-gäng står
i strid med några regelverk och polisen kommer även fortsättningsvis att
använda begreppet. Framförallt för att inte förväxla MC-gäng med de MCklubbar som endast har seriösa syften med sin verksamhet.

Lars Öjelind

