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Frihetspartiet och Lagen om Utvidgat Förverkande
Publicerad: 2010-03-05

Frihetspartiet har motiverat sin ståndpunkt att Lagen om Utvidgat Förverkande måste skrivas och arbetas om.

Länk: http://www.frihets-partiet.se/blog/?p=99     

Peter Schjerva

Frihetspartiet om kravet på speciellt hög moral inom vissa yrken
Publicerad: 2010-03-04

Frihetspartiet har publicerat en artikel kring kravet på en speciellt hög moral inom specifika yrken.

Länk: http://www.frihets-partiet.se/index.php/artiklar/

Peter Schjerva

Frihetspartiet får kontinuerlig publicitet
Publicerad: 2010-03-04

Frihetspartiet kommer att få publicerat en längre artikel lördagen den 6 mars. Se vidare information på hemsidan.

Länk: http://www.frihets-partiet.se/blog/?p=92 

Peter Schjerva

Frihetspartiet om Valåret 2010
Publicerad: 2010-03-03

Frihetspartiet har publicerat en artikel av vår skribent Lars Molin på ämnet: Valåret 2010.

 Länk: http://www.frihets-partiet.se/index.php/artiklar/ 

Peter Schjerva

Förtydligande rörande Payback och ABATE Sverige
Publicerad: 2010-03-02

Då klargörandet att Nättidningen Payback bryter samarbetet med ABATE Sverige föranlett frågor, spekulationer och 
undringar görs härmed ett förtydligande: Nättidningen Payback bryter samarbetet med ABATE Sverige och Payback 
är därmed inte längre ABATE Sverige Nättidning. Anledningen är uteslutande vad som tidigare uttalades att ABATE 
inte fullgjort sin del av en ekonomisk uppgörelse. 

Låt mig förtydliga ytterligare: Det föreligger ingen som helst schism emellan Payback och ABATE Sverige. Payback 
tar inte heller på något vis avstånd från ABATE Sverige.

Då jag även som person företräder Frihetspartiet är det också viktigt att uttala att: Det föreligger heller ingen som 
helst schism emellan Frihetspartiet och ABATE Sverige. Payback såväl som Frihetspartiet stödjer ABATEs arbete!

Allt är således en fråga om en ekonomisk uppgörelse som ej fullgjorts. Ingenting annat och ingenting mera!

Tidigare uttalande: http://www.payback.name/#Payback     

http://www.frihets-partiet.se/blog/?p=99
http://www.payback.name/#Payback
http://www.frihets-partiet.se/index.php/artiklar/
http://www.frihets-partiet.se/blog/?p=92
http://www.frihets-partiet.se/index.php/artiklar/


Peter Schjerva

Frihetspartiet och pensionen
Publicerad: 2010-03-02

Dagens blogginlägg från Frihetspartiet handlar om den Svenska statens svek mot pensionärerna.

Länk: http://www.frihets-partiet.se/blog/?p=78 

Peter Schjerva

Payback måste plocka bort sponsorsidan
Publicerad: 2010-03-01

Payback är helt beroende av bidrag från sina läsare och sympatisörer därför är också alla tillskott som bidrar till 
tidningens överlevnad välkomna. Då det kommit till min kännedom att om Nättidningen Payback erbjuder sina 
sponsorer utrymme för namn och loggor etc blir gåvorna att betrakta som skattepliktig sponsring, och inte längre just 
gåva, kan Payback hädanefter inte erbjuda loggoplats åt sina gåvogivare. 

Vad innebär då detta i praktiken? Jo, att Payback inte kan erbjuda motprestation för gåvorna i form av upplåtande av 
loggoplats på hemsidan. Gåvorna blir i så fall skatteplitig inkomst. Det betyder dock inte att Payback förhindras att ta 
emot gåvor så länge de inte får motsvarande permanenta motprestation. Så support Payback även i fortsättningen 
genom att sätta in pengar på bankgiro: 5394-9392!

Peter Schjerva

Payback bryter samarbetet med ABATE Sverige!
Publicerad: 2010-02-28

Nättidningen Payback bryter samarbetet med ABATE Sverige med omedelbar verkan. Nättidningen Payback är alltså 
inte längre ABATE Sveriges officiella nättidning utan drivs helt och hållet i egen regi. Anledningen är att ABATE 
Sverige inte fullgjort sina åtaganden gentemot Payback!

Peter Schjerva

Angående Västförbudsanmälan i Luleå kommun
Publicerad: 2010-02-26

Ett antal artiklar speglar anmälningar av västförbudet i Luleå. Lägg märke till att tilltalet av Frihetspartiet förbättrats. 
Nu är det plötsligt frågan om ett parti som bildats av medlemamr från mc-klubbar eller liknande. Från början var det 
bara snack om att det var en utpekad klubb eller kriminella mc-gäng som bildat Frihetspartiet. Vi ser nog en ljusning i 
framställandet av partiet på ett mer nyanserat och seriöst vis här.

Nu tar jag ledigt för möten m.m och återkommer söndag kväll!

Länkar:   http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleId=5206133  
http://svt.se/2.56952/1.1905283/jo-anmaler_vastforbudet?lid=senasteNytt_1765014
http://www.pitea-tidningen.se/nyheter/telegram/artikel.aspx?ArticleId=5204541     
http://www.sr.se/cgi-bin/norrbotten/nyheter/artikel.asp?artikel=3468348     

Peter Schjerva

http://www.sr.se/cgi-bin/norrbotten/nyheter/artikel.asp?artikel=3468348
http://www.pitea-tidningen.se/nyheter/telegram/artikel.aspx?ArticleId=5204541
http://svt.se/2.56952/1.1905283/jo-anmaler_vastforbudet?lid=senasteNytt_1765014
http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleId=5206133
http://www.frihets-partiet.se/blog/?p=78


Frihetspartiet om ärekränkning och förtal
Publicerad: 2010-02-26

Frihetspartiet har lagt upp ett nytt blogginlägg på temat "Ärekränkning och Förtal".

Länk:   http://www.frihets-partiet.se/blog/?p=72     

Peter Schjerva

Frihetspartiet får ett ungdomsförbund?
Publicerad: 2010-02-25

Frihetspartiet uppmärksammas på allt fler sätt och ställen. Partiet har fått en egen supportsida. Där en person 
uppmanar till att rösta på Frihetspartiet och partiet har också fått en annan grupp där en person driver en grupp med 
avsikt att samla medlemmar och starta ett ungdomsförbund till Frihetspartiet! 

Länk:   http://www.facebook.com/group.php?v=wall&gid=376089275096     
http://www.facebook.com/group.php?v=wall&ref=search&gid=280794469332     

Peter Schjerva

Frihetspartiet sponsras med dekaler och visitkort
Publicerad: 2010-02-25

Frihetspartiet sponsras med dekaler, små som stora, samt visitkort! Läs mer genom att klicka på nedanstående länk:

Länk:   http://www.frihets-partiet.se/index.php/information/     

Peter Schjerva

Frihetspartiet skall verka för en utvidgning av diskrimineringslagen!
Publicerad: 2010-02-24

Dagens blogginlägg från Frihetspartiet har titeln: Frihetspartiet, Sverigedemokraterna och 
Diskrimineringslagen.

Länk: http://www.frihets-partiet.se/blog/?p=63 

Peter Schjerva

Polisens årsredovisning 2009
Publicerad: 2010-02-23

För den intresserade publicerar vi här polisens årsredovisning. Den innefattar som vanligt inte kostnaderna 
specificerade för exempelvis mc-klubbsövervakningar och dylikt varför den är tämligen ointresserad då den är 
ofullständig. I avsikt att olika åtgärders proportionalitet inte skall gå att fastställa.

Källa: Polisens årsredovisning 2009

Peter Schjerva

http://www.polisen.se/Varmland/Aktuellt/Rapporter-och-publikationer/Arsredovisning-och-budget/Publicerat/Rikspolisstyrelsen/Polisens-arsredovisning-2009/
http://www.frihets-partiet.se/blog/?p=63
http://www.frihets-partiet.se/index.php/information/
http://www.facebook.com/group.php?v=wall&ref=search&gid=280794469332
http://www.facebook.com/group.php?v=wall&gid=376089275096
http://www.frihets-partiet.se/blog/?p=72


Haparanda inför också västförbud
Publicerad: 2010-02-23

Kommunalrådet i Luleå, Karl Petersen, uttalar idag att klädförbudet endast avser Hells Angels och att övriga mc-
klubbar inte behöver känna oro!? (Vem fan är orolig? Vi är förbannade) Petersen förtydligar även: Vi pratar inte om 
västar, vi pratar om kläder. Det går inte att byta ut sin väst mot en t-shirt med samma budskap". Samtliga nio partier 
ställer sig bakom förbudet. 

Just handlingsplanen mot organiserad brottslighet pekas ut "som ett viktigt instrument i kampen mot den organiserade 
brottsligheten"..."Tidigare arbetade vi inte samlat men nu samverkar kommunen, polisen, skatteverket, kronofogden 
och försäkringskassan för att mota olle i grind, sade Mattias Karlsson (M)."

Även i Haparanda togs igår ett beslut med samma innebörd som i Luleå, förbud att i kommunala lokaler att bära 
kläder "som visar tillhörighet till något gäng eller gruppering som är kopplad till kriminell verksamhet."

Hans Engren, operativ chef vid polisen i Östra Norrbotten, menar att det finns fog för samma förbud i Haparanda som 
i Luleå och att förbudet är bra. Han uppmanar vidare näringsidkare att sätta samma förbud. Uppmanar, de är ju 
suveräna, enligt Engren!? 

I Kalix och Övertorneå menar man att det inte finns något behov av ett liknande förbud varför man heller inte tagit 
några beslut i frågan. Kalix kommunalråd Robert Forsberg säger: "Jag har inte fått några sådana signaler att det skulle 
finnas orsak till ett förbud här.

Payback: Vi ser det sprider sig. Smittan av att förbjuda mc-klubbar och deras västar eller t-shirts m.m. över hela 
landet. Smittspridningen är betydligt snabbare och farligare än någonsin den överreklamerade svininfluensan. Och, 
vilket är viktigt att påpeka här. I Luleå ställde alla partier, rakt över blockgränser, sig bakom förbudet. Vad säger det 
en äkta biker? Jo, att det bara finns ett verkligt politiskt alternativ: Frihetspartiet! Det enda partiet som på 
partiprogrammet uttalat att de aktivt skall verka för att avskaffa västförbudet. Partiet som aktivt motarbetar förslaget 
genom att inge anmälningar till JO och JK, under olika angreppspunkter, i avsikt att förbjuda kommuner och 
näringsidkare att förbjuda personer eller grupperingar tillstånd till olika former av lokaler. Gå med i Frihetspartiet och 
hjälp oss att arbeta mot denna diskriminering av en hel subkultur! Frihetspartiet, en folkrörelse för den enda möjliga 
politiken!

Källor: http://www.kuriren.nu/lokala/lulea_artikel.aspx?ArticleId=5271391&place=LuleÃ¥
http://www.kuriren.nu/nyheter/artikel.aspx?articleid=5271398 

Peter Schjerva

Frihetspartiet har fått en hoj i gåva!
Publicerad: 2010-02-23

Att Frihetspartiet verkar röna större framgångar och ha ett större förtroende ute i Sverige än partiledningen är 
medvetna om visar gårdagens information rörande att Frihetspartiet verkar spela bort Sverigedemokraternas chanser 
att komma in i riksdagen genom sin förda politik och igenom att medlemmarna flyr till Frihetspartiet. 

Ett än viktigare bevis för förtroendet ute i landet visar dagens artikel om att Frihetspartiet erhållit en hoj som gåva! 
Klicka på länken nedan och läs:

Källa: http://www.frihets-partiet.se/index.php/information/ 

Peter Schjerva

Frihetspartiet har anmält västförbudet i Luleå till JK och JO
Publicerad: 2010-02-22

http://www.frihets-partiet.se/index.php/information/
http://www.kuriren.nu/nyheter/artikel.aspx?articleid=5271398
http://www.kuriren.nu/lokala/lulea_artikel.aspx?ArticleId=5271391&place=Lule%C3%83%C2%A5


Luleå kommunfullmäktige klubbade idag under fullständig enighet igenom det så kallade västförbudet i kommunala 
lokaler. Frihetspartiet svarade med att omedelbart anmäla beslutet till JO och JK:

Frihetspartiet har idag anmält Luleå arbets- och personalutskotts beslut om västförbud i kommunala lokaler. En 
privatperson har dessutom anmält samma beslut till Förvaltningsrätten (före detta länsrätten) och samtidigt begärt en 
separat och omedelbar prövning av Inhibition avseende det kommunala beslutet
Inledning på anmälan: "Dagens anmälan grundar sig i huvudsak på att Luleå kommun genom sitt beslut om 
västförbud i kommunala lokaler bryter mot grundlagens stadgade åsikts-, yttrande-, informations- och föreningsfrihet. 
Då Frihetspartiets anmälan av Eskilstuna kommuns västförbud i krogmiljö avsåg i huvudsak brott mot 
kommunallagens bestämmelser, och vi nu begär prövning på andra grunder, garderas och förmeras chanserna att få 
rättsligt stöd.Frihetspartiets strategiska bedömning är att det är tillräckligt att få stöd för det ena ärendets argument vid 
Förvaltningsrätten eller hos JO- eller JK-ämbetet ör att kunna använda detsamma utslag som prejudicerande vi övriga 
instanser. Därvid de olika anmälningsvinklingarna."

Länk till hela anmälan: http://www.frihets-partiet.se/index.php/information/ 

Luleå kommuns beslut

Peter Schjerva

Fritt fram att sjukförsäkra mc-klubbar!?
Publicerad: 2010-02-22

Utefter skrivningarna i två artiklar vet massmedia något vi inom bikerkulturen fullständigt saknar kännedom om. 
Nämligen att det måste vara möjligt att sjukförsäkra mc-klubbar gentemot sjukdom, invaliditet m.m. För hur skall 
man annars tolka skrivningen: "Kriminella MC-gäng hör till fuskarna"? Eller den än märkligare: "Kriminella mc-gäng 
bland de polisanmälda fifflarna"? Ty med denna skrivningen råder det ju ingen tvekan om att det måste finnas lagrum 
för att försäkra mc-klubbar gentemot sjukdomar. Det kan ju inte vara frågan om att enskilda medlemmar kan gjort sig 
skyldiga till enstaka förseelser för då skulle ju skrivningarna vara framkallade enbart av illvilja att beskriva mc-
klubbar såsom gärningsmän då det i själva verket enbart är frågan om enskilda individers sjukdomsfall. För inte kan 
väl media styras av sådan ondska och dålig journalistik, eller?

Fakta i saken: "Försäkringskassans specialenhet inriktad på fusk bland grovt kriminella. Enheten samarbetar med 
RUC, regionala underrättelsecentrum, där flera myndigheter tillsammans jagar yrkeskriminella"...."Det misstänkta 
bidragsfusket handlar främst om att personerna har arbetsförmåga och därmed inte rätt till sjukpenning eller 
sjukersättning. Bevis om att arbetsförmåga finns kan vara foton från polisens spaningar på smuggling och 
narkotikahantering"..."Eftersom ett ifrågasättande av arbetsförmåga kan bli en utdragen historia läggs mer krut på 
att visa att de uppgivna inkomsterna inte finns. Fabricerade arbetsgivarintyg leder till nollklassning av den 
sjukpenninggrundande inkomsten och noll i bidrag."

Förutom de redovisade arbetsmetoderna innehåller artiklarna ingenting av större värde då de bara redovisar 
försäkringskassans krav. Och, ett krav är ju just bara ett krav. Personligen skulle jag kunna sända ut krav till varenda 
medborgare i Sverige att genast inbetala en viss summa pengar till mig men det är ju i varje enskilt fall upp till 
mottagaren att bestrida det rättmätiga i kravet. Så, Försäkringskassans krav är inte lika med att den utpekade gjort sig 
skyldig till någon form av bedrägeriförseelse!

Ett intressant faktum som uttalas i artikeln är att det kommande målet mot Thomas Möller  anses ha ett stort 
symbolvärde för Försäkringskassan att vinna. Det handlar ju om prestige och mediademonisering. Gentemot mc-
klubbar i allmänhet och Möller i Synnerhet.

Länkar: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6652942.ab     
http://www.dn.se/nyheter/kriminella-mc-gang-bland-de-polisanmalda-fifflarna-1.1049545     

Relaterad artikel: http://www.newsmill.se/artikel/2009/05/20/oppet-brev-till-media-och-allmanhet-fran-thomas-moller 

Peter Schjerva

http://www.newsmill.se/artikel/2009/05/20/oppet-brev-till-media-och-allmanhet-fran-thomas-moller
http://www.dn.se/nyheter/kriminella-mc-gang-bland-de-polisanmalda-fifflarna-1.1049545
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6652942.ab
http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleID=5197790
http://www.frihets-partiet.se/index.php/information/


Är Frihetspartiet på väg att bli verkligt stora?
Publicerad: 2010-02-22

Frågan är berättigad sedan två bloggar idag skriver om att Sverigedemokraterna tappar väljarstöd och att folk lämnar 
partiet på grund av det främlingsfientliga partiprogrammet till förmån för bla just Frihetspartiet som utpekas särskilt. 
Allt enligt källor. Trovärdigheten är ju självklart svårt att sia något om men det är en tendens vi även själva märkt i 
inkommande mejl och i Facebookgruppen så ingen rök utan eld...

Länkar: http://frilansaren.se/fredrik/2010/02/22/frihetspartiet/
http://sdfakta.wordpress.com/2010/02/22/frihetspartiet/ 

Peter Schjerva

Härjedalens kommun köpte fastighet för att hålla borta bikermonstret
Publicerad: 2010-02-20

Härjedalens kommun pyntade upp sammanlagt 700 000 kronor av skattepengarna  för att köpa loss en fastighet i 
Sveg. Anledningen? Obekräftade rykten talade för att en mc-klubb ville etablera sig i Sveg!

"Bland annat påstods det att ett mc-gäng var på gång att köpa slakteriet. Nu vet inte jag om det var sanning, men helt  
klart är att det fanns kriminella personer i bilden och vi ville få bort den verksamheten", säger kommunalrådet 
Gottfrid Jonsson (S).

Ja, vad skall man säga? Härjedalen tycks ha mc-klubbar. Dalarna och Värmland har både mc-klubbar och vargar. Den 
orättfärdiga demoniseringen håller ett hårt grepp om tasken på en oupplyst befolkning som lever kvar i gammal 
folktro att spöken och monster verkligen existerar och dessutom är farliga. Detta till trots att all statistik talar emot 
detta. 

Men, det ger ju alla hussäljare en helt unik möjlighet att dels bli av med svårsålda fastigheter och dels själv kunna 
bestämma priset. Tänk ut ett par personer de vet far med skvaller och osanningar och tala i förtroende om för dessa att 
du blivit kontaktad av ett "ökänt mc-gäng" som var intresserad av att köpa fastigheten. Och, vips så står du där huslös 
men rik!

Källa: http://op.se/harjedalen/1.1823321-kommunen-kopte-fastighet-av-radsla-for-mc-gang 

Peter Schjerva

Frihetspartiet beviljat genmäle igen!
Publicerad: 2010-02-19

Frihetspartiet har återigen beviljats genmäle på Newzglobe. Denna gång gällande 
drograttfylleristen som oriktigt påstod att han skulle arbeta för Frihetspartiet och inte ens är 
medlem.

Källor: http://www.newzglobe.com/inrikes/20100219/frihetspartiet-tar-avstand-fran-norrlanning     
http://www.newzglobe.com/inrikes/20100217/frihetspartistens-favoriter-drogfylla-och-kvinnomisshandel     

Peter Schjerva

http://www.newzglobe.com/inrikes/20100217/frihetspartistens-favoriter-drogfylla-och-kvinnomisshandel
http://www.newzglobe.com/inrikes/20100219/frihetspartiet-tar-avstand-fran-norrlanning
http://op.se/harjedalen/1.1823321-kommunen-kopte-fastighet-av-radsla-for-mc-gang
http://sdfakta.wordpress.com/2010/02/22/frihetspartiet/
http://sdfakta.wordpress.com/2010/02/22/frihetspartiet/


Frihetspartiet återanmäler Eskilstuna kommuns västförbud
Publicerad: 2010-02-19

Sveriges Radio har idag skrivit om att Frihetspartiets anmälan av västförbudet avslagits. 
Frihetspartiet har svarat med att återanmäla västförbudet genom att strategiskt välja en annan 
angreppsvinkel. Visst händer det saker kring Frihetspartiet?

Länkar: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/frihetspartiet/pressrelease/view/frihetspartiet-aateranmaeler-
vaestfoerbudet-till-jo-och-jk-374859
http://www.sr.se/sormland/nyheter/artikel.asp?artikel=3452891 

Peter Schjerva

Frihetspartiet beviljat genmäle
Publicerad: 2010-02-17

Att Frihetspartiet blir alltmer etablerat och vinner mark på grund av sin saklighet fick partiet ytterligare bevis för idag. 
NSD beviljade Frihetspartiet genmäle rörande den drograttfyllerist som påstod att han skulle arbeta aktivt för partiet.

Länk: http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleId=5188708 

Peter Schjerva

Frihetspartiet dementerar allt samröre med drograttfyllerist!
Publicerad: 2010-02-17

Frihetspartiet har nu lagt upp sin förklaring kring den drograttfulla Alf Johansson: Dementi från Frihetspartiet rörande 
drograttfull norrlänning. 

Länk: http://www.frihets-partiet.se/index.php/information/ 

Ursprungsartikel: http://www.nsd.se//nyheter/artikel.aspx?ArticleId=5186317 

Peter Schjerva

Skitsnack i kvadrat omkring Red Devils MC 
Publicerad: 2010-02-17

"Tröjor med siffrorna 18:4 har börjat dyka upp i Trelleborgstrakten och i Ystad. Det är Red Devils, Hells Angels 
supporterklubb som skaffat sig nya stödtrupper och vill visa det på stan". Så börjar ännu en i raden av urusla och 
grundlösa artiklar som bara tjänar syftet att misstänkliggöra en specifik mc-klubb och i förlängningen hela 
bikerkulturen. 

Artikeln bygger på de fördomar som redan uttalats tusen gånger. Var enda gång utan att media avkrävt polisen bevis 
för sina påståenden. Och, så även nu. I denna artikel är det Dan Bengtsson, chef för kriminalunderrättelsetjänsten i 
södra Skåne, som får fri tillgång till Trelleborgs Allehanda. 

I HA-familjen står naturligtvis Hells Angels överst. Därunder finns Red Devils. Nästa nivå i hackordnin-gen är Red 
and White Crew. "Uppdrag, som HA-medlemmar inte vill utföra, skickas neråt i organisationen". "Rent allmänt så 
ägnar sig de kriminella mc-gängen åt bland annat ekonomiska brott, narkotikabrott, stöld, häleri, olaga 

http://www.nsd.se//nyheter/artikel.aspx?ArticleId=5186317
http://www.frihets-partiet.se/index.php/information/
http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleId=5188708
http://www.sr.se/sormland/nyheter/artikel.asp?artikel=3452891
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/frihetspartiet/pressrelease/view/frihetspartiet-aateranmaeler-vaestfoerbudet-till-jo-och-jk-374859
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alkoholhantering och även handel med diesel." En gängmedlem i Göteborg står till och med som registrerad ägare av 
två tankfartyg". Är några av de idiotiska uttalanden som tjänar till att indoktrinera och hjärntvätta medborgarna då de 
endast har tillgång till källor från ett håll: Polisens!

Hackordning? Ja, du Dan Bengtsson. I hackordningen står du under Thord Modin, kriminalunderrättelsetjänstens 
högsta chef. Brukar du titulera dig som så. Jag är bara några hack under Modin? I så fall är det inte heller konstigt att 
du lider av dåligt självförtroende och måste kompensera detsamma med att angripa mc-klubbar. Viagra för impotenta!

Uppdrag må skickas nedåt som att hjälpa till med inköp och festförberedelser. Men, vad du syftar på, Bengtsson, är 
självfallet uppdrag av kriminell natur. Hur kan du då påstå en sådan sak då inga mc-klubbar fällts för kollektiva brott? 
Är inte det själva förutsättningen för att man skall kunna delegera andra likadana uppgifter? Jo, så är det varför 
Bengtssons påstående faller platt. Sen kommer den sedvanliga brottstypsuppräkningen med brottstyper som återigen 
visat sig, i de mindre antal fall de verkligen förekommit alls, vara helt kopplade till enskilda individer och aldrig 
klubbarna.

En mc-kille äger två tankfartyg!? Och? I Sverige har vi privat äganderätt. Vad var och en äger är var och ens problem. 
Personligen vet jag en person som for land och rike runt med en väska med klänningar och sexhjälpmedel som han 
med hjälp av våld övertygade småflickor att använda. Hade inte det varit lämpligare att prata om? Nej, visst nej. Han 
var ju polis....

Slutomdöme: Ett stycke urusel journalistik kryddat med polisens osanna och resursskapande uttalanden. Ingenting 
nytt under solen. Bara möglig, skåpmat!

Länk: http://trelleborgsallehanda.se/trelleborg/article499377/Nya-stodtrupper-till-Red-Devils.html 

Peter Schjerva

Partibeteckningen Frihetspartiet är registrerad inför valet år 2010!
Publicerad: 2010-02-17

Frihetspartiet har nu fått klart med registreringen av partibeteckningen Frihetspartiet för val till riksdagen! Läs hela 
informationen genom att klicka på länken nedan.

Länk: http://www.frihets-partiet.se/index.php/information/ 

Peter Schjerva

Även gubbar kan komma i klimakteriet...
Publicerad: 2010-02-16

När kvinnor uppnår en viss ålder kan en del individer gå in i ett tillstånd av klimakterie och blir då lite retliga m.m. 
När det gäller män pratas det inte i samma mån om detta fenomen då hormontillförseln avtar. Dock ser man 
uppenbara bevis på att samma tillstånd föreligger. Det kan arta sig exempelvis som att personer får allt svårare att 
hålla stånd eller att uppnå resning. En del män kompenserar tillståndet med att vanemässigt börja knapra Viagra 
medan andra i sin tur söker andra kukförlängare för att kompensera en allt slakare tillvaro.

Ett exempel på en sådan kukförlängare kan vara att det uppstår ett plötsligt behov av ogrundade angrepp på andras 
potens och vad är då naturligare än att angripa den kultur som i media länge pekats ut som den dominerande 
machokulturen, nämligen bikerkulturen och mc-klubbarna.

Idag publicerar Gubb-Jan ett blogginlägg rörande mc-klubbar, slavar, enprocentklubbar och icke existerande 
sammanslutningar!? Inlägget är av en kvalité som vid utskrift inte ens skulle dugga till att torka ändalyckten efter 
avslutad avföring. Där är knappast en bokstav rätt. Förekomemr väl kanske ett ock och en punkt som kan godkännas 
men annars är den helt igenom ett stycke oseriös, obevisad och direkt lögnaktig artikel i avsikt att misstänkliggöra 
mc-kulturen i stort samt specifika mc-klubbar. Den är så full av faktafel att den inte ens går att bemöta utan att skriva 
4-5 hela A4 sidor och den uppmärksamheten förtjänar inte Gubb-Jan och samtidigt kan den energin som åtgår till att 
bemöta all den oseriösa journalistik både riktas och användas bättre.

http://www.frihets-partiet.se/index.php/information/
http://trelleborgsallehanda.se/trelleborg/article499377/Nya-stodtrupper-till-Red-Devils.html


Dock, här är ytterligare ett exempel på varför Frihetspartiet behövs. Allt fler artiklar av denna kaliber har sett dagens 
ljus under de senaste åren och alltfler väntar med säkerhet i kulisserna att publiceras. det går inte att komma ut och 
bemöta dessa angrepp. vi har länge pröva genom andra kanaler och grovt misslyckats att få ut vårt budskap då 
medierna stängt dörren framför näsan på oss. Nu har vi ett nytt vapen; ett politiskt parti som faktiskt beviljades 
genmäle i media så sent som igår. Vi behöver få mandat att genom lagstiftningen förbjuda oseriös journalistik. Vi 
behöver få mandat att införa de pressetiska reglerna i lagboken och tvinga fram en seriös journalistik i Sverige byggd 
uteslutande på fakta. Gå med i Frihetspartiet och låt oss alla bygga en stark, seriös motorganisation. En organisation 
som försvarar och genomför alla de förtrampade människornas politik och där bikerkulturen är en grupp. Betala in 
100 kr på bankgiro: 460-6125 idag och gå med i den nya folkrörelsen Frihetspartiet. United we stand, divided we fall!

Länk: http://www.dalademokraten.se/Blogg/Gubb-Jan-Pa-Natet/Hundraprocentigt-slaveri/ 

Peter Schjerva

Frihetspartiet har öppnat den väg som tidigare varit helt stängd
Publicerad: 2010-02-15

Nu har det faktiskt hänt! Frihetspartiet har lyckats öppna den väg som tidigare varit närmast hermetiskt tillsluten. Vi 
har lyckats få publicerat ett  genmäle kring Barbro Jönssons tidigare uttalanden. Ett fullgott bevis för att ett politiskt 
parti är ett ytterst verksamt vapen. 

Ni har väl anslutit et till den nya folkrörelsen Frihetspartiet? Det kostar 100 kr per år och inbetalas på bankgiro: 460-
6125.

Länk: http://www.newzglobe.com/inrikes/20100215/mc-ganget-till-motangrepp-mot-barbro-jonsson#comment-4379 

Peter Schjerva

Skrota Försäkringskassans system med förtroendeläkare
Publicerad: 2010-02-15

Ett nytt blogginlägg från Frihetspartiet har publicerats på webbplatsen. Ett genmäle till Barbro Jönssons och 
Newzglobes artikel ligger också klar. Här avvaktar partiet morgondagen då genmäle direkt på Newzglobes webbplats 
begärts men ännu ej besvarats.

Länk: http://www.frihets-partiet.se/blog/?p=51

Peter Schjerva

Stigmatiseringen av Frihetspartiet fortsätter i media
Publicerad: 2010-02-14

Barbro Jönsson går i en artikel i Newzglobe till hård attack mot Frihetspartiet och ifrågasätter syftet bakom 
partibildningen. Läs och kommentera gärna. Frihetspartiet kommer självklart att bemöta denna artikel. Till att börja 
med har partiet begärt genmäle på Newzglobes sajt. 

Länk: http://www.newzglobe.com/inrikes/20100211/frihetspartiet-ett-tecken-pa-hells-angels-desperation 

Peter Schjerva

Östergötland och samverkan mot organiserad brottslighet
Publicerad: 2010-02-13

http://www.newzglobe.com/inrikes/20100211/frihetspartiet-ett-tecken-pa-hells-angels-desperation
http://www.frihets-partiet.se/blog/?p=51
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http://www.dalademokraten.se/Blogg/Gubb-Jan-Pa-Natet/Hundraprocentigt-slaveri/


Östgötsk polis höga svansviftning där de under 2010 förklarade att de för årets slut skulle ha tvingat bort MC Sweden 
från östgötsk mark vilket istället resulterade i att MC Sweden under nyårsnatten blev en fullvärdig Hells Angels-
avdelning, har inte fått polis och kommun att sänka tonläget. Efter att under en period, såsom sjuka djur gör, dragit sig 
tillbaka i en grotta och slickat såren, är nu en något stukad polisstyrka tillbaka på arenan

"Den 12 februari 2008, för exakt två år sedan, upprättades en handlingsplan mot den organiserade brottsligheten i 
samverkan mellan Polisen, kommuner och myndigheter i Östergötlands län. Östergötland har nu ett fungerande 
arbetssätt, där flera myndigheter och samtliga kommuner jobbar mot ett gemensamt mål, vilket har visat sig vara 
framgångsrikt, säger Kenneth Andersson, säkerhetschef Linköpings kommun... Det pågår ett arbete med att sluta 
överenskommelser mellan Polisen och länets alla kommuner."

"Nyckelpersoner inom de kriminella nätverken i länet ska hårdbevakas av polisen. Det slogs fast vid gårdagens möte 
med representanter för polis, länets kommuner och statliga myndigheter.  Robert Kalmendal, chef för polisens 
narkotika- och underrättelsenhet, finns inte längre något uttalat mål att få bort de kriminella mc-gängen  När vi tog 
fram den förra handlingsplanen pratade vi mycket om mc-gäng. Nu är inriktningen att arbeta mot nyckelpersoner i 
kriminella nätverk och då handlar det inte bara om mc-gäng."

Payback: Polisen arbetar med att få till samarbetsavtal med länets samtliga kommuner troligtvis för att åstadkomma 
vad bland annat Eskilstuna och Luleå försöker, utestänga bikers från diverse lokaliteter. Fokuset skall skiftas från att 
tidigare ha inriktats mot mc-gäng till att framöver hårdbevaka ledare i olika "kriminella" nätverk. Nåväl, om inte 
polisen utåt lyckats erkänna sitt tidigare misslyckande så innebär ju dock det nya fokuset likväl samma sak. Att byta ut 
fokuset från mc-klubbar till ledare för olika konstellationer erkänner polisen i sak, om än inte i ord, att de kapitalt 
misslyckat i sin strävan att förstöra en mc-klubb, och att Hells Angels gick segrande ur den första kraftmätningen i 
Östergötland!
Länkar: http://www.corren.se/ostergotland/?articleId=5109381 
http://www.polisen.se/Varmland/Aktuellt/Pressmeddelanden/Ostergotland/Ostgotsk-samverkan-mot-organiserad-
brottslighet-fortsatter  /   

Peter Schjerva

Tre videos + en text som säger allt om svenskt polisarbete!
Publicerad: 2010-02-13

Läs texten och se filmsnuttarna! Kommentarer överflödiga!

Länkar: http://tuggarna.posterous.com/polisen-som-mitt-i-tunnelbanan-star 
http://www.youtube.com/watch?v=epxKJ6fH3X0&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watchv=UfD3cfATpeI&feature=player_embedded     
http://www.youtube.com/watch?v=KhUH1Q751PE&NR=1

Peter Schjerva

Frihetspartiet, blogginlägg och kommentarsfunktion
Publicerad: 2010-02-12

Frihetspartiet har författat ett nytt blogginlägg över kravet på ett straffrättsligt tjänstemannaansvar. Ämnet har 
behandlats tidigare men utefter andra premisser. Det är både första och sista gången blogginläggen kommer att 
behandla samma ämne. 

Nytt är också att det har lagts till en kommentarsfunktion i samband med inlägget. Ett test för att se hur 
kommentarerna kommer att utvecklas. Blir de alltför oseriösa och av ärekränkande natur tvingas ta bort funktionen då 
Frihetspartiet annars riskerar åtal.

Länk: http://www.frihets-partiet.se/blog/?p=37     

http://www.frihets-partiet.se/blog/?p=37
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http://www.corren.se/ostergotland/?articleId=5109381


Peter Schjerva

Religionen, skolan och indoktrineringen
Publicerad: 2010-02-11

Ett nytt inlägg med avsikt att förtydliga ännu en punkt i Frihetspartiets partiprogram har publicerats. Läs! 

Länk: http://www.frihets-partiet.se/blog/?p=31

Peter Schjerva

Nu skall bikers utestängas från skolvärlden 
Publicerad: 2010-02-10

Dalademokraten publicerar idag en uppseendeväckande artikel om en medlem i Red Devils MC Falun. Jag väljer att 
citera valda bitar ur artikeln först:

"43-åringens koppling till Red Devils har fått skolledningen att dra öronen åt sig. Han har bland annat kallats till 
samtal sedan kommunens bil sett parkerad utanför Red Devils klubblokal."...  "Det är riktigt. Vi har haft en diskussion 
kring detta. Jag har också tydliggjort för honom vilka åtaganden han har enligt avtal. Det ska inte upprepas", säger 
gymnasiechefen Peter Berglund  Så länge han sköter sitt jobb har jag inte ens rätt att fråga honom om han tillhör 
någon organisation eller förening. Han är medveten om att han har ögonen på sig"...Det är oklart om Red Devils 
kvalificerar för att kallas förening eller klubb. Den står inte under samhällelig kontroll och följer inga regler"...."Vi 
har en rad grundlagsskyddade rättigheter som åsiktsfrihet och föreningsfrihet. Jag vet inte vad man kan göra åt det", 
säger skolstyrelsens ordförande Maria Gehlin... 
"Vi är medvetna om det här. Han är medveten om att vi är det. Och han sköter sitt jobb och är omtyckt. Mer kan vi  
inte göra, säger gymnasiechefen Peter Berglund. "Personligen skulle jag vilja ha större möjlighet att välja anställda.  
Det här handlar om en organisation som egentligen inte finns. Då är det väldigt svårt att göra något åt det om inte  
vederbörande begår något brott själv".

Payback: I denna artikeln ställs två stora problem för bikerkulturen på sin spets. Kriminalisering utan grund samt 
problemet med att allt fler delar av samhället stängs för bikerkulturen. Red Devils finns i allra högsta grad! Den heter 
Red Devils MC och är därför självklart både en förening och i högsta grad en mc-klubb! Att inte Mats Jonsson, chef 
för kriminalunderrättelsetjänsten i Dalarna, ens förmår ge klara besked i denna frågan visar ju på vilket sätt polisen 
som vanligt driver sin underrättelseverksamhet: Undermåligt och inkompetent. Jag kan i och för sig förstå att de 
många dyslektikerna inom poliskåren må ha svårt att ta till sig det enkla faktumet att MC står med stora bokstäver på 
ryggen på klubbmedlemmarna men att kriminalunderrättelsetjänstens chef inte ens är medveten om att mc-klubben 
har en hemsida på nätet, och därvid bevisligen existerar, framstår som rent kriminell inkompetens! 

Vad gäller kriminella inslag inom mc-världen har Payback sagt det tusen gånger förr att mc-klubbarna är inga 
kriminella organisationer vilket inte heller polisen en enda gång lyckats leda i bevis. De hänvisar ju bara till att det är 
ett vedertaget språkbruk när de en gång tvingades upp emot väggen och avkrävdes bevis. Se:  Vedertaget språkbruk     
I övrigt ställer jag Kriminalunderrättelsetjänstens egen analytiker Lena Melins ord mot  
Kriminalunderrättelsetjänstens dalachef. Så här uttalade Lena Melin den 15 december 2009: "Men det finns inte  
några kriminella mc-klubbar, det finns möjligtvis kriminella medlemmar i mcklubbarna. Kriminella individer  
förekommer i de flesta föreningar. Men mc-klubbmedlemmar märks ju, de är inte som en frimärksklubb eller en 
bridgeklubb. De är synliga på ett annat sätt". Detta är vad polisväsendets egen forskning säger vilket övertrumfar den 
chef som inte ens vet om en mc-klubb existerar!

MC-klubbar står självfallet inte under samhällelig kontroll! Det är därför vi har en grundlagsskyddad föreningsfrihet. 
Och, den gäller såväl för Red Devils MC som polisens kamratförening. Ingen av dessa två exempel står under 
samhällelig kontroll och skall så heller icke göra i en demokratisk statsbildning. Och vad gäller regler så är vare sig  
Red Devils MC eller någon annan mc-klubb någon kriminell organisation. Det finns som även Lena Melin, ovan 
stadgat enskilda individer som gör sig skyldig till olaga handlingar, men dessa handlingar har ingenting med klubben 

http://www.newsmill.se/artikel/2009/11/15/polisen-kan-bara-hanvisa-till-vedertaget-sprakbruk-som-bevis-att-mc-klubbarna-ar-
http://www.frihets-partiet.se/blog/?p=31


att göra. De är individuella gärningar utförda av en enskild individ. Fullständiga fakta och bevis i saken föreligger i de 
tre nedan länkade artiklarna. 

Och, om nu rektorn vet att han inte ens har rätt att fråga om personen tillhör en organisation eller en förening vad har 
han då egentligen delgett den anställde? Han kan ju då inte heller rätt gärna ha diskuterat personens parkerade bil 
utanför en laglig organisation, eller? Rektorns resonemang går inte riktigt ihop på dessa punkter.

Att ens diskussionen kommer upp är väldigt allvarligt i en uppgivet fri, demokratisk statsbildning. Var och en har 
enligt grundlagen rätt att tillhöra en förening. Det är det som kallas föreningsfrihet. Att då kritisera och skriva en 
artikel i frågan är ju per automatik också ett brott mot grundlagen. Personen ifråga har laglig rätt att tillhöra vilken 
förening som helst och det enda avgörande för hans arbete är om han fullgör detta på ett tillfredsställande sätt vilket 
han enligt artikeln gör. Han sköter sitt jobb och är omtyckt. Därmed borde också diskussionen varit slut redan innan 
artikeln ens skrevs. 
Detta är bara ett exempel på en ytterst usel journalistik av en enskild journalist som inte ens har bemödat sig att ta till 
sig enkla fakta i ämnet eller ens kontrollerat uppgiften att mc-klubben ifråga ens existerar med en enkel slagning på 
Google. Ytterst dålig journalistik, GUBB JAN STIGSON, uselt polisarbete som vanligt, Mats Jonsson, och en 
lättlurad rektor som köpt hela mediabilden om mc-klubbarna och inte förmår tänka självständigt! 

Länk: http://www.dalademokraten.se/sida/id/106986/ 

Red Devils MC Swedens hemsida
Lena Melins uttalande

Sanningen om bikerkriminaliteten
Elva röster om bikerkriminaliteten
Intervju med Sveriges enda bikerforskare

Peter Schjerva

Slutgiltigt klargörande rörande namnet Frihetspartiet
Publicerad: 2010-02-10

Frihetspartiet har avslutat förhandlingarna kring namnet Frihetspartiet och redovisar utgången i en artikel. 

Länk: http://www.frihets-partiet.se/index.php/information/ 

Peter Schjerva

Mer om Västförbudet i Luleå
Publicerad: 2010-02-09

Luleå kommunstyrelse beslöt igår, utan vare sig diskussion eller reservation, att införa ett förbud mot "i lokaler som 
ägs och hyrs ut av Luleå kommun ska hyrestagare och/eller gäster inte tillåtas bära kläder som visar tillhörighet till  
något gäng eller gruppering som är kopplad till kriminell verksamhet". 

"Förbudet gäller till exempel sporthallar, Kulturens hus, skolor, förskolor, stadshuset, äldreboenden m.m".

Förbudet ska fastställas av kommunfullmäktige den 22 februari!

Payback: Jag avser inte heller att idag kommentera saken utförligt utan återkommer vid senare tillfälle med en längre 
kommentar. Jag kommenterade redan i förväg detta beslut och har inget att anföra mer i sak, ännu! För att ta del av 
kommentar: 
http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/292766-i-dag-infors-forbudet-mot-mc-vastar 

Länkar: http://norran.se/nyheter/norrbotten/article395639.ece 
http://www.kuriren.nu/nyheter/artikel.aspx?articleid=5253246 
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Peter Schjerva

Frihetspartiet kommenterar Aschbergs program
Publicerad: 2010-02-09

Frihetspartiet har lagt in partiets syn på programmet Aschberg som en kommentar. Se: 02/08/2010 kl 23.28 
Kommentera gärna ni också!

Länk: http://www.tv8.se/aschberg/partiledare-med-hells-angels-kopplingar-och-maria-montazami#comment-2528 

För att se intervjun on-line: http://www.tv8play.se/play/225949/     

Peter Schjerva

Kommunstyrelsen i Luleå genomdrev "västförbudet"!
Publicerad: 2010-02-09

Kommunstyrelsen i Luleå genomdrev under gårdagen det så kallade västförbudet att gälla alla som äger eller hyr ut 
kommunala lokaler. Förbudet är riktat mot  "alla mc-grupperingar med kopplingar till organiserad kriminell 
verksamhet". "Det var enhälligt stöd i kommunstyrelsen för beslutet, förklarade kommunalrådet Karl Petersen".

Payback vilar sina kommentarer för tillfället men återkommer under veckan med svar i ämnet. Den som väntar på 
något gott... 

Länk: http://www.pitea-tidningen.se/nyheter/telegram/artikel.aspx?ArticleId=5168552     

Peter Schjerva

Frihetspartiet och "Aschberg"
Publicerad: 2010-02-08

Frihetspartiet har kommenterat kvällens TV-program "Aschberg".

Länk: http://www.frihets-partiet.se/blog/?p=28 

Peter Schjerva

Om västförbudet i Luleå och Frihetspartiet
Publicerad: 2010-02-08

Idag fattar kommunstyrelsen i Luleå beslut rörande ett västförbud i kommunala lokaler med mera. Frihetspartiet har 
intervjuats och fått ge sin syn i saken. All heder åt artikelförfattaren som vare sig lagt till eller vinklat orden!

Länk: http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/292766-i-dag-infors-forbudet-mot-mc-vastar 

Peter Schjerva

Genmäle till den värsta artikeln om Frihetspartiet
Publicerad: 2010-02-08

Frihetspartiet har gjort ett genmäle till  den mest osakliga och nedsvärtande artikeln kring Frihetspartiet. Det fanns 
ännu mer att säga men redan nu blev ju genmälet alltför långt så det gäller att kunna stoppa också. Då genmälet 
förmodligen plockas bort så kan vi ju åtminstone här på Payback publicera genmälet så det arkiveras och även i 
framtiden går att ta del utav:

Genmäle

http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/292766-i-dag-infors-forbudet-mot-mc-vastar
http://www.frihets-partiet.se/blog/?p=28
http://www.pitea-tidningen.se/nyheter/telegram/artikel.aspx?ArticleId=5168552
http://www.tv8play.se/play/225949/
http://www.tv8.se/aschberg/partiledare-med-hells-angels-kopplingar-och-maria-montazami#comment-2528


Även ett jumbopris är ju ett pris och tycks vara något som vissa strävar efter. Och,när det gäller mediarapporteringen 
kring Frihetspartiet utgör ovanstående artikel onekligen det absoluta bottenskrapet!

Frihetspartiet vill inte legalisera droger. Vi vill inte sparka på den redan liggande missbrukaren och därför förordar vi 
att innehav för eget bruk avkriminaliseras. Se vidare: 
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/frihetspartiet/blog_post/view/avs... 

Vad avser styrelsen har vi även där lagt upp ett pressmeddelande i saken vilket hade varit värdefullt om Newzglobe 
först genomläst: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/frihetspartiet/pressrelease/view/... 

När det gäller Svensk polis är det i sig riktigt att vi vill banta antalet direkta polismän till 14 000. Dock skall detta ses 
som enbart en del i ett stort reformeringsprogram kring polisväsendet: 
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/frihetspartiet/pressrelease/view/...

Vad sedan avser masskontroller handlar detta förslag inte om att förbjuda masskontroller av klubbkaravaner. Det 
handlar om att exempelvis inte i fortsättningen tillåta masskontroller och registrering av varje enskild person som 
deltager i snart alla mc-evenemang över hela landet. Det är något som allmänheten fullständigt saknar kännedom om 
och som avser kontroll såväl som registrering utefter legitimation. Därutöver körkortskontroll, kontroll av 
fordonsregistrering, kroppsvisitationer, blod- och urinprov etc. Det finns inget som helst stöd i lagen för att få företa 
dessa kontroller av samtliga medverkande i vilket mc-evenemang som helst. Detta vill vi motverka och rikta 
polisinsatserna mot alla de brott som inträffar medan stora polisstyrkor kontrollerar icke-brottsmisstänkta personer. 
Anser ni detta vara felaktigt?

Frihetspartiet har också fullständig kontroll över vilka frågor vi skall driva: De som ingår i partiprogrammet: 
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/frihetspartiet/pressrelease/view/...

I de frågor vi ännu inte tagit ställning till är vi dock inte så självgoda att vi tror att vi sitter på landets samlade kunskap 
i varje enskilt ämne utan erkänner att vi inte är fullkomliga. Därför är vi heller inte för hugstora att inhämta åsikter 
från externa experter i komplexa ämnen.

Länk: http://www.newzglobe.com/inrikes/20100204/okand-kriminell-organisation-satsar-politiskt#comment-3942 

Peter Schjerva

Frihetspartiet har publicerat ett nytt inlägg från en ny medarbetare
Publicerad: 2010-02-07

Frihetspartiet har fått en ny medarbetare som ämnar hjälpa oss med lite mer filosofiska betraktelser kring olika 
politiska ämnen. Läs hans betraktelse över Hemlöshet och Girighet.

Källa: http://www.frihets-partiet.se/blog/?p=23 

Peter Schjerva

 Reaktioner från allmänheten över Frihetspartiets bildande och framfart
Publicerad: 2010-02-07

Frihetspartiet har nu varit uppe och verkat i snart fyra veckor sedan presentationen av partiprogram, programförklaring 
samt styrelse. Vad har vi då mött för reaktioner från allmänheten? Till att börja med kan jag konstatera personligen att 
ett enda mejl har poppat upp i inkorgen av negativ natur. Frågande och undrande mejl där avsändaren önskat ytterligare 
information kring olika frågor men inga alls av hotande och nedgörande karaktär!!

Jag vill bara passa på att citera några utvalda kommentarer kring partibildningen: 

” Först vill jag bara lyfta på hatten för initsiativet med Frihets partiet, det var så pass bra att jag lade ut det 
hela på min blogg
För det andra så ställer jag mitt till ert förfogande”.

http://www.frihets-partiet.se/blog/?p=23
http://www.newzglobe.com/inrikes/20100204/okand-kriminell-organisation-satsar-politiskt#comment-3942
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/frihetspartiet/pressrelease/view/partiprogram-foer-frihetspartiet-360616
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/frihetspartiet/pressrelease/view/frihetspartiet-och-omstruktureringen-av-svensk-polis-369480
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/frihetspartiet/pressrelease/view/uttalande-roerande-styrelsen-368903
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/frihetspartiet/blog_post/view/avskaffa-straff-foer-eget-bruk-av-narkotika-950


Sist jag röstade var när KD ville införa proffsboxning i Sverige, det säger en del om mitt intresse för 
politik...Nu känns det som att det finns ett skönt, härligt vettigt parti att rösta på. Rätt människor, rätt 
värderingar, det ska för första gången bli roligt att gå med valsedeln till lådan.

Här hör jag hemma.Ett parti som man delar alla des åsikter med utom en .Trodde aldrig jag skulle rösta.Detta 
är det bästa som har hänt svenskpolitik, tack för ert arbete

Jag är med! Detta har jag väntat på länge

Jävligt sköönt med ett parti som sätter individen i fokus och inte bara är ute efter att höja och sänka skatter 
hela tiden..Känns som sverige blir mer och mer övervakat, man får knappt göra något längre, knappt säga 
något, inte ens skriva eller prata över telefon är säkert längre

Med tanke på missnöjet bland folket som sveriges idag ledande partier älskar att bidra med så kan jag 
garanterat säga att ni har mitt stöd!
Lycka till med att hova in röster och May the force be with you !

Jävla bra initativ.Rör ni om i grytan så har ni garanterat min röst!

Vi behöver en mer spridd politisk fördelning i Sverige. Mycket bra initiativ, sympatiserar med många av era 
frågor. Alla sammhällsgrupper förtjänar att höras och få komma till tal inför riksdagens korrupta avskrap till 
lögnare som kallas politiker

Som fyrbarns förälder kan jag inte mer än applådera detta! Min röst till er är säkrad utan snack. Om ni lyckas 
röra om i grytan kanske mina barn och barnbarn får växa upp i ett vettigt Sverige. Räkna med att jag kommer 
föra ert ord vidare så gott jag kan!

äntligen! ! Ger fullt stöd! Underbart! Det här ska vi ta till riksdagen!ÄNTLIGEN!!! Nån som använder sitt 
huvud i rätt syfte! Eget bruk är eget val, pedofiler å våldtäktsmän ska kastreras och kvinnor ska få försvara sej 
mot sånna idioter.. Ni har min röst GARANTERAT!

äntligen ett parti som säger "PANG" på alla dessa jävla saker, kan tänkas rösta på er!

Genialt, äntligen ett parti program som funkar.

Väntar med späning på hur detta kommer att gå

you got my vote

Äntligen finns det ett Parti som har de rätta värderingarna, på hur man ska förbättra de korupta lagarna som 
styrs av dagens regering som saknar all sunt förnuft!!

Äntligen...

Nice move... det verkar röra om i grytan och får mycket reaktioner och hoppas folk genom detta får upp ögona 
emot vissa orättvisor, saker som kanske ligger närmare än gemene man tror.

Bra partiprogram, bra jobbat till er alla, nu e jag me

Im in...

ni har helt klart en röst här,kör på

Fy fan vad bra. Ni har helt klart min röst!!!

Detta är ju bara några exempel utav alla positiva reaktioner vi mött på Frihetspartiets bildande och ståndpunkter. Men, 
det är exempel som inspirerar och gör att vi inom Frihetspartiet arbetar än hårdare för alla er därute som tror på oss! 
Tack, ni inspirerar och kraftger!



Peter Schjerva

Frihetspartiet och omstruktureringen av Svensk Polis!
Publicerad: 2010-02-07

Då massmedia valt att missvisande bara förklara att Frihetspartiet vill banta svensk polis till 14 000 anställda har 
partiet valt att publicera en text innehållande det helhetsgrepp Frihetspartiet vill koppla på polisens verksamhet.

Länk: http://www.frihets-partiet.se/index.php/artiklar/ 

Peter Schjerva

Angående Frihetspartiets TV-framträdande hos Aschberg
Publicerad: 2010-02-06

Frihetspartiet kommer som tidigare kungjorts att medverka i tv-programmet "Aschberg" i TV8 på måndag. Tid 22.00 - 
23.00. Här nedan följer en länk till TV 8:s påannonsering av programmet.

Länk: http://www.tv8.se/aschberg/partiledare-med-hells-angels-kopplingar-och-maria-montazami 

Peter Schjerva

Payback tackar Savages MC för gåvan till verksamheten
Publicerad: 2010-02-05

Nättidningen Payback tackar Savages MC för att de för andra gången valt att stödja Paybacks verksamhet! 

Love & Respect

Peter

Peter Schjerva

Avskaffande av straff för eget bruk av narkotika
Publicerad: 2010-02-05

Då media avsiktligt feltolkat vår programpunkt kring avskaffandet av straff för eget bruk av narkotika har vi lagt upp 
ett förtydligande blogginlägg i saken:

Länk: http://www.frihets-partiet.se/blog/?p=20 

Peter Schjerva

Uttalande rörande Frihetspartiets styrelse
Publicerad: 2010-02-05

Frihetspartiet har lagt upp ett uttalande kring styrelsen.

Länk: http://www.frihets-partiet.se/index.php/information/ 

http://www.frihets-partiet.se/index.php/information/
http://www.frihets-partiet.se/blog/?p=20
http://www.tv8.se/aschberg/partiledare-med-hells-angels-kopplingar-och-maria-montazami
http://www.frihets-partiet.se/index.php/artiklar/


Peter Schjerva

Viktigt meddelande från Frihetspartiet
Publicerad: 2010-02-04

Frihetspartiets partiledare och officiella talesman, Anders Zillén, kommer att intervjuas i programmet "Aschberg" på 
måndag. Tid: 22.00. Kanal: TV8

Peter Schjerva

Angående Notarius Publicus och registreringsärendet
Publicerad: 2010-02-03

Frihetspartiet har idag besökt Notarius Publicus och erhållit ett intyg på att vi med gott mått har fått ihop de 
nödvändiga 1 500 namnunderskrifter. Intyget har därefter skickats vidare till valmyndigheten för registrering av 
partibeteckningen. En process som tar maximalt 1-2 veckor vilket ger oss god marginal till den 28 februari, sista 
dagen för registrering.

I övrigt har även denna dag förflutit med att besvara alla inkommande mejl och Facebookmeddelanden. Ack, så fort 
arbetet övergick till att vara fördelat på halva tiden för Payback och halva tiden till Frihetspartiet. Nu är det plötsligt 
150 % av en heltidstjänst enbart för att sköta administrationen kring Frihetspartiet. Det är kanon när det går bra och 
andas och sova kan man ju göra i graven, en gång.

Nu fattas det bara en diger medlemstillströmning också. För nu är partiet klappat och klart och alla bitarna på plats 
och fungerande. Alla i styrelsen sköter sitt med bravur och partiet fungerar som en välsmord maskin som aldrig gjort 
någonting annat, än just fungerat friktionsfritt! 

Peter Schjerva

Massiv succé för Frihetspartiet!!
Publicerad: 2010-02-03

Tisdagen blev för Frihetspartiet en veritabel segermarsch. En total succé och en uppmärksamhet utan dess like  för en  
"bikerförening". En bra bit över 50 svenska artiklar, en del utrikesartiklar samt massor av blogginlägg. Och succén 
slutar inte där. Intervjuer har också ägt rum som beräknas publiceras inom kort. Besökssiffrorna på hemsidan sköt i 
höjden till femsiffriga tal. 

Själv har jag förbrukat en väldigt stor del av dagen åt "posten". Inkommande e-post, inlägg på Facebookgruppen samt 
meddelanden på Facebookgruppen. Det har verkligen kommit hundratals frågor,  undringar och kommentarer. 
Märkligt nog har inte en enda kontakt heller varit negativ, bara undrande möjligtvis!

Det kommer inte att skrivas några blogginlägg under onsdagen. Då partiet ser sina medlemmar och blivande väljare 
som sin viktigaste resurs koncentrerar vi vår uppmärksamhet på att bemöta och besvara inkommande post. 

Slutligen vill jag bara konstatera att en del av artiklarna har varit korrekta, andra i sin tur sensationslystna medan en 
tredje sort varit direkt felaktiga och ovidkommande. Frihetspartiet kommer att bemöta massmedias skrivelser mot 
slutet av veckan när vi kan urskilja mönstret samt se resultatet av skriverierna. Intill dess gör vi ett undantag några 
dagar och vilar bloggen samt  fokuserar vår energi och kraft på våra medlemmars och andra intressenters 
frågeställningar.

Peter Schjerva



Nya artiklar rörande Frihetspartiet
Publicerad: 2010-02-02

Nya artiklar rörande Frihetspartiet poppar upp allteftersom dagen framskrider. En del välskrivna och tämligen 
objektiva en del med bäst-före-datumet redan passerar vid publiceringstillfället. Den kanske mest objektiva artikeln av 
dem alla, står Drugnews för. De är också så pass seriösa att de faktiskt genomläst partiprogrammet och därför kan föra 
fram nya sker för och emot partiet. En eloge till DrugNews!

Desto sämre är wordpressbloggen. Den är, efter Riskrimbossens uttalanden, också dagens lågvattenmärke. Jag citerar 
mest för skoj skull och för att visa på hur oseriös bloggen är två olika citat: "Gudsdyrkande Kristdemokrater och 
Islamister får sällskap i Riksdagen av djävulsdyrkande änglar ?" samt lite längre ner: "(Den tidigare 
ordföranden Thomas Möller är sjukskriven och vill så förbli. Möller kränkt av Alliansens arbetslinje)".

Dessa bägge uttalanden är på en platå långt under havets nivå och förtjänar inte ens att bemötas!

Den tredje artikeln är från allas vår Svensson, som gjort till sitt liv att förtala mc-klubbar och fenomen kring 
bikerkulturen. Långa serier av artiklar som ord för ord redogör för polisens uttalanden har kommit från denna 
skribents vänsterorienterade penna. Även här skriver han uteslutande i avsikt för att kunna misstänkliggöra en hel rad 
mc-klubbar under tiden. Det är ju så att när man inte förmår bemöta en parts inlagor i sak måste man istället 
misstänkliggöra personer såväl som organisationer istället. Och, det är precis vad Svensson gör. Låt oss bara titta på 
en enda sak i artikeln: "Frihetspartiet hävdar att man som parti varken är socialister eller pro-kapitalister. Men för 
mig framstår partiet (efter att ha läst igenom deras program och ståndpunkter) som ytterligare ett konservativt  
extremhögerparti som definitivt tar ställning för kapitalism i ekonomiska frågor och attityder". 

Låt mig ta några punkter bara ur partiprogrammet: 
- Lika lön för lika arbete
- Höjda garantipensioner
- Rätt till eget boende för alla hemlösa
- Behovsprövade barnbidrag

Extremhögerns förslag? Nej, knappast. En så låg argumentationsteknik fungerar bara på de icke läskunniga som själva 
inte förmår ta till sig sanningen genom att studera partiprogrammet. Frihetspartiet tar inte ställning för vare sig det ena 
eller andra blocket. Vi anser att allihop har haft sin chans att göra någonting gott utav landet Sverige men sumpat den. 
Läs vår övergripande programförklaring så förstår alla bättre att vi är ett parti för allt och alla. Vi vill genomföra ett 
totalt systemskifte och bygga upp ett nytt samhällssystem utefter  "Moral och Sunt Förnuft"

Källor: http://www.drugnews.nu/article.asp?id=5741
http://varjager.wordpress.com/2010/02/02/hells-angels-staller-upp-i-riksdagsvalet/#comment-17221
http://www.zaramis.nu/blog/2010/02/02/bikerintressen-registrerar-parti/

Programförklaring

Peter Schjerva

Tommy Hydfors, Rikskriminalen, smutskastar ett politiskt parti!
Publicerad: 2010-02-02

Tommy Hydfors drar sig inte ens för att ge sig in på den politiska arenan och angripa politiska partier. "Det är 
oroväckande om de får fäste i politiken genom att vilseleda folk", säger Tommy Hydfors, biträdande 
Rikskriminalchef, angående Frihetspartiet. 

Hydfors fortsätter: "Oavsett vad de kallar sig, så har de antagit en kriminell livsstil om de ställer sig bakom 
enprocentsgängen som Hells Angels, Bandidos och deras undergrupper. De lever efter egna lagar och regler, bedriver 
näringsverksamhet utan att betala skatt, utpressning och indrivningsverksamhet. Narkotikaffärer. Det finns otaliga 
domar på det. På fyra år har antalet aktiva inom kriminella mc-gäng tredubblats. Från att i huvudsak ha varit en 
storstadsföreteelse etablerar gängen nu stödklubbar ute på landsbygden".

http://www.frihets-partiet.se/index.php/programfoerklaring/
http://www.zaramis.nu/blog/2010/02/02/bikerintressen-registrerar-parti/
http://varjager.wordpress.com/2010/02/02/hells-angels-staller-upp-i-riksdagsvalet/#comment-17221
http://www.drugnews.nu/article.asp?id=5741


Tyvärr, far Hydfors med osanning här. Det är ju alltid sorgligt när en så hög tjänsteman och som därtill är högst 
ansvarig för polisens satsning mot grov, organiserad brottslighet, inte förmår hålla sig till sanningen utan far u i 
anklagelser som inte har grund i vare sig verkligheten eller i forskningen. Hydfors, refererar till otaliga domar vad 
avser skattebrott, utpressning, indrivning och narkotikaaffärer. Detta är något som alls inte stämmer med verkligheten. 
Detta är de lögner som polisen alltför länge fått fritt spelrum för i massmedia utan att någon bemödat sig om att 
kontrollera verkligheten bakom lögnerna. 

Två utredningar har genom tiderna genomförts i Sverige av oberoende organ. Den första var BRÅ:s "MC-Brott 
1999:6 och den andra var en undersökning som Sveriges Radio genomförde 2007. Brå och Sveriges Radio är ju två 
organ som inte rätt gärna kan förklaras ens av Rikskriminalen för att vara kontrollerade av bikers, eller? Nåväl, 
Nättidningen Payback har sammanställt siffrorna i statistisk form och var och en som är intresserad av att få den 
verkliga bilden över mc-kriminaliteten kan då enkelt konstatera att dessa brottstyper polisen hänvisar till är ytterligt 
liten vad gäller allt utom narkotika. Narkotikabrotten är dock inte relaterade till affärer utan hänför sig till eget bruk 
varför även denna anklagelse faller platt till marken och visar sig vara en uppenbar lögn. 

Kring denna statistik skall också tilläggas att den berör brott som utövats medan personerna varit minderåriga då de 
överlämnats i socialtjänstens vård. Den berör brott av en karaktär som är närmast löjeväckande för att beräkna 
gruppers brottsbenägenheten då den upptar snatterier, bilbältesanvändning, fortkörningar m.m Slutligen upptar 
statistiken också perioder då de undersökta personerna inte tillhört någon mc-klubb. Varför gör då statistiken det?Jo, i 
avsikt att påvisa en större kriminalitet än vad som verkligen existerar har de undersökande organen försetts med 
uppgifter av detaljkaraktär som inte har med deras bikertid att göra. Varför? Ja, vad tror ni? Länk till den statistiska 
sammanställningen redovisas nedan.

På vilket sätt skulle bikerkulturen vilseleda folk? Vi redovisar allting kring partiet helt öppet. partiprogram, 
programförklaring, styrelse finns upplagda på hemsidan, www.frihets-partiet.se
Partiet skriver dessutom flitigt blogginlägg där vi öppet redovisar vår motivbas bakom våra förslag i olika frågor. Allt 
sker i det öppna och offentligas ljus. Att därför gå in och misstänkliggöra och smutskast ett politiskt parti är ett grepp 
som jag hoppas alla som värnar ett rättssäkert, ett demokratiskt och ett politiskt system som inte utsätts för vare sig 
angrepp eller påverkan från landets polisväsende! Här borde alla som värnar om demokratin, den fria 
åsiktsbildningen, yttrandefriheten och Sverige som varande en stat icke styrd av polisen, sluta upp på Frihetspartiets 
sida och gemensamt slå tillbaka mot polisen i ord och skrift!

Länkar: http://nwt.se/article652416.ece 

Statistisk sammanställning

Peter Schjerva

Massmedialt, totalt genombrott för Frihetspartiet
Publicerad: 2010-02-02

Idag finns det, ännu så länge, över 50 artiklar rörande Frihetspartiet. Flera utländska tidningar har också skrivit om 
partibildningen. Besökssiffrorna på hemsidan, www.frihets-partiet.se är skyhigh och hotar att gå igenom taket. 

Vi konstaterar. Genom att bilda partiet tog vi oss in på planen. Vi kämpar nu med samma vapen och med samma 
medel som våra belackare. Genom anmälan till JO- och JK av det ytterst kulturdiskriminerande västförbudet 
avancerade vi fram till centrum av planen, mittcirkeln. Idag, har vi genom den massiva massmediala 
uppmärksamheten flyttat fram våra positioner ända till motståndarnas försvarszon och allt som nu återstår är 
publikstöd, medlemmar och röster, för att vi skall lyckas forcera bollen ändå in i mål. Ett mål som hägrar i fjärran. 
Den 19 september när 2010 års val går av stapeln. Tidpunkten för när Frihetspartiet kan bli ett nytt riksdagsparti, och 
då bollen skickas in i nätmaskorna.

Vad mera kan vi konstatera utefter dagens publiceringsomgång? Jo, att aldrig förr har en organisation ifrån 
bikerkulturen nått ut med sitt budskap i en sådan omfattning. Det innebär det slutliga beviset för att vägen vi valt är 
den rätta och att ett arbete inom den politiska sfären är ett korrekt likaväl som det enda möjliga arbetssättet. Det går 
inte längre att bortse från att bildandet av Frihetspartiet är en total framgång, på alla nivåer och sätt!

Dagens artiklar har sitt upphov i tre olika artiklar som publicerades i NWT. En artikel som framförallt misstänkliggör 
enskilda styrelsemedlemmar. En annan artikel som koncentrerar sig på personen peter schjerva och hans uttalanden 

http://www.frihets-partiet.se/
http://www.payback.name/20093.html#bikerkriminaliteten
http://nwt.se/article652416.ece
http://www.frihets-partiet.se/


men också låter Martin Arvidsson, vice talesman i Frihetspartiet, komma till 
tals och slutligen en tredje där biträdande Rikskriminalchefen, högst ansvarig för polisens mobilisering mot den 
grova, organiserade brottsligheten, får komma till tals och uttrycka sitt uppenbara missnöje med partibildningen.

Länkar: http://nwt.se/article652384.ece 
http://nwt.se/article652412.ece 
http://nwt.se/article652416.ece 

Peter Schjerva

Payback nummer 9 nu i pdf-format
Publicerad: 2010-02-02

På begäran publiceras återigen Payback i utskrivningsbart pdf-format. Denna gång avses Paybacks skrivelser under 
perioden 1 december 2009 - 31 januari 2010. Alla nummer, gamla som nya, går att finna under arkivsidan.

Länk: Payback 9/2009

Peter Schjerva

Frihetspartiets tisdagsinlägg
Publicerad: 2010-02-02

Frihetspartiets tisdagsinlägg berör rätten till lika lön för lika arbete.

Länk: http://www.frihets-partiet.se/blog/?p=18     

Peter Schjerva

De första fulla klubbarna har nu gått med i Frihetspartiet
Publicerad: 2010-02-01

De första fulla klubbarna har nu gått med och betalat in medlemsavgift till Frihetspartiet! Ett flertal enskilda personer 
har ävenledes hoppat på tåget och anslutit sig till Frihetspartiet. Vi tackar för förtroendet och hoppas att allt fler 
ansluter sig till den nya folkrörelsen för återinförandet av "Moral och Sunt Förnuft" i det svenska samhället - 
Frihetspartiets motto!
Frihetspartiet är nu färdig med sitt partibygge. Styrelse, partiprogram, programförklaring, hemsida och sist, men inte 
minst, namnunderskrifterna är klara! Frihetspartiet vill därför tacka alla som undertecknat dokumentet samt alla som 
lagt ner stort arbete för att möjliggöra antalet underskrifter. Stort tack!

Vi går nu vidare med arbetet. Vi skriver, agerar, knyter kontakter m.m. Arbetet pågår dagligen. Nästa sak vi behöver 
hjälp med är direkta medel för att kunna förverkliga drömmen om riksdagen. Och hur får vi det? Jo, genom 
medlemsavgifter. Gå med i partiet genom att inbetala 100 kr per person till bankgiro: 460-6125 

Klubbar kan med fördel använda anmälningsblanketten som finns upplagd på hemsidan: www.frihets-partiet.se, sidan 
medlem/gåvor. Fyll i namn, adress, klubb, mobilnummer och/eller mejladress och mejla blanketten till: peter@frihets-
partiet.se  
Stort tack på förhand!

Peter Schjerva

Payback tackar återigen sin okända välgörare
Publicerad: 2010-02-01

Nättidningen Payback tackar återigen sin okända välgörare "Bo" som för tredje gången givit Payback en 
verksamhetsgåva. Ett stort och innerligt tack, Bo!

mailto:peter@frihets-partiet.se
mailto:peter@frihets-partiet.se
http://www.frihets-partiet.se/blog/?p=18
file:///C:/Users/Peter/Documents/Mina webbplatser/minwebbplats/Payback9.pdf
http://nwt.se/article652416.ece
http://nwt.se/article652412.ece
http://nwt.se/article652384.ece


Love & Respect!

Peter Schjerva

Frihetspartiets måndagsinlägg handlar om Hemlösa och deras situation
Publicerad: 2010-02-01

Kring frihetspartiet händer det saker. Vi agerar, skriver , arbetar och gör ständigt saker. Ofta sådant som syns men 
mycket arbete pågår också bakom kulisserna. Arbete som kanske inte märks förrän om några månader. 

Måndagens blogginlägg avser Hemlösa och motivet till varför Frihetspartiet anser att alla hemlösa har rätt till ett eget 
boende. 

Länk: http://www.frihets-partiet.se/blog/?p=17 

Peter Schjerva

Skrivningen kring västförbud i kommunala lokaler i Luleå
Publicerad: 2010-02-01

Sammanträdesprotokollet från förra måndagens sammanträde i Luleås arbets- och personalutskott har nu publicerats 
på internet och lyder som följer:

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta 
att komplettera Luleå kommuns handlingsplan, avsnitt 5.5.1, med följande
två åtgärder:
- i lokaler som ägs och hyrs ut av Luleå kommun ska hyrestagare och/eller gäster inte tillåtas bära kläder som visar 
tillhörighet till något gäng eller gruppering som är kopplad till kriminell verksamhet. Detta för att skapa en trygg, 
säker och positiv miljö för gäster och anställda. Gäster får aldrig avvisas på sådana grunder eller under sådana 
omständigheter att det kan utgöra diskriminering enligt diskrimineringslagstiftningen
- som förutsättning för att hyra lokal som ägs av Luleå kommun gäller vidare att hyresgästen och/eller arrangerande 
företags ledande personer inte är medlemmar i någon organisation som är kopplad
till kriminell verksamhet.

Då jag redan kommenterat saken ett flertal gånger väljer jag här att återkomma med ytterligare kommentarer i ärendet 
efter Luleå kommunstyrelses sammanträde den 8 februari.

Komplettering av handlingsplan

Peter Schjerva

http://www.lulea.se/download/18.b16bb8f12643642ae6800010460/2010-02-08+%C2%A7+41+Komplettering+till+handlingsplan+mot+den+organiserade+brottsligheten.pdf
http://www.frihets-partiet.se/blog/?p=17
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