Nättidningen Payback

ISSN: 2000-2467 Utgivningsbevis:2009-067

Startsida

Arkiv

Kontakt

Support/Annons

Bikerpolitiska

länkar
  FRIHETSPARTIET
_________________________________________________________________________________________________
Kontaktuppgifter: Nättidningen Payback, c/o Schjerva, Kommendantsvägen 38, 291 36 KRISTIANSTAD E-post:
peter@payback.name OBS! Bokmärk denna sida!

Polisen: Kriminella mc-gäng är bara ett vedertaget språkbruk!
Tolv röster om bikerkriminaliteten
Intervju med Sveriges enda "bikerforskare"
Polisen, Media, Mega och Ebba - Del 2

Den absoluta Sanningen om Bikerkriminaliteten

Polisen, Media, Mega och Ebba - Del 1

Annonsutrymme
Drömmer du om att köpa en ny HD? Testa lyckan på
vårt online casino för att ha chansen att äga din
drömhoj. Spela roulette, black jack, slots plus massvis
med andra roliga spel.
Frihetspartiets hemsida:

Payback tackar Blade Brothers MC för gåvan!
Publicerad: 2010-07-19

Payback sänder idag ett varmt och broderligt tack till Blade Brothers MC för g
Nättidningen Paybacks verksamhet! En gåva i avsikt att möjliggöra Paybacks
arbete för bikerkulturens väl och fortbestående!
Frihetspartiets Facebookgrupp:
Love & Respect
Peter Schjerva,
Nättidningen Payback, Bankgiro: 5394-9392.
Peter Schjerva

Massor med publicitet för Frihetspartiet
Publicerad: 2010-07-18

Frihetspartiet får massor med utrymme i det senaste numret av Nordens största un
nyhetsbrev, Bovens Tidning! Läs mer genom att klicka på nedanstående länk.
Länk: http://www.frihets-partiet.se/blog/?p=279
Peter Schjerva
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Länk till Paybacks pressmeddelanden på Newsdesk
Länk till Paybacks dokument på Newsdesk
Länk till Paybacks artiklar på Newsmill

Frihetspartiets veckosammanställning, vecka 28
Publicerad: 2010-07-17

Frihetspartiet inledde veckan med att publicera en artikel som jämförde den f
mot vargarna och mc-klubbarna i Sverige.
http://www.frihets-partiet.se/index.php/artiklar/

Beställ Björn Ljungquists bikerbok genom att
klicka på bilden nedan! Nu som pocket för endast
76:-

Frihetspartiet gjorde därefter ett upprop för Frihetspartiet Skåne som kommer att
möte under de närmaste 14 dagarna. Ledande personer är rekryterade varför Frihe
söker alla som vill hjälpa till med att dela ut flyers och/eller senare dela/lägga ut
Kontakta Christer Nielsen på 042-750 59 eller Carolina Nielsen på 0709-42 29

Frihetspartiet publicerade därefter en artikel på temat: "Kampsporthundar och m
röstar inte.."
http://www.frihets-partiet.se/blog/?p=275

I övrigt jobbar Frihetspartiet vidare med ett antal saker som kommer att redovisas
närmaste tiden.
Peter Schjerva

Payback tackar Loride MC för den frikostiga gåvan!
Publicerad: 2010-07-16

Payback vill idag rikta ett stort och broderligt tack till Loride MC för den ytterst
gåvan!! Det är sådana gåvor som möjliggör Paybacks fortsatta verksamhet för
överlevnad!

Prenumerera på Scanbike!

Love & Respect
Peter Schjerva,
Nättidningen Payback, Bankgiro: 5394-9392.
Peter Schjerva

Kamphundar och motorcyklar röstar inte..
Publicerad: 2010-07-16

Frihetspartiet har publicerat en ny artikel: "Kamphundar och Motorcyklar rö
Länk: http://www.frihets-partiet.se/blog/?p=275
Peter Schjerva

Paybacks granskning av domen kring jätterazzian i Göteborg
Publicerad: 2010-07-15

Payback har skrivit om den idag avkunnade domen kring jätterazzian i Göteborg
den i ett större sammanhang.
Länk: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/apropaa-det-raettsliga
jaetterazzian-i-goeteborg-440744
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Upprop för Frihetspartiet Skåne!
Publicerad: 2010-07-15

På ett möte inom de närmaste 14 dagarna kommer Frihetspartiet Skåne officiellt
Frihetspartiet gör nu ett upprop för att finna ännu fler personer som aktivt vill ge
handtag i valrörelsen inom Skåne. Personer med ledande funktion i Skåneavdeln
rekryterade varför behovet nu närmast är folk som är villiga att dela ut informatio
partiet. Alla som vill hjälpa till med att dela ut flyers och/eller senare dela/lä
ombedes kontakta Christer Nielsen på 042-750 59 eller Carolina Nielsen på
Peter Schjerva

Nu börjar Paybacks nästa granskning av makten!
Publicerad: 2010-07-15

Paybacks sommargranskning av maktens ageranden gentemot mc-klubbar och an
fortsätter nu med del 1 i en ny artikelserie. Läs!

Länk: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/haellungen-och-goeteb
kunskapscentrum-mot-organiserad-brottslighet-del-1-440190
Peter Schjerva

Payback tackar "Robban" för gåvan!
Publicerad: 2010-07-12

Payback tackar idag "Robban" för gåvan till Paybacks verksamhet! Stort tack, bro
personer som du som möjliggör arbetet i Paybacks namn för bikerkulturens best
Love & Respect
Peter Schjerva,
Nättidningen Payback, Bankgiro: 5394-9392.
Peter Schjerva

Frihetspartiet om den förda varg- och mc-klubbspolitiken
Publicerad: 2010-07-12

Frihetspartiet har publicerat en jämförande artikel avseende den förda politiken
mc-klubbar.
Länk: http://www.frihets-partiet.se/index.php/artiklar/
Peter Schjerva

Lasse Wierup stäms på 30 miljoner
Publicerad: 2010-07-12

Polisreportern Lasse Wierup stäms på 30 miljoner! En man som i boken "Kokain
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på två sidor i boken samt med bild tar nu steget fullt ut och stämer Wierup. perso
uppgifterna i boken om hans person är "olämpliga, förnedrande och inkorrekta o
hans mänskliga rättighet till frihet".

"Enligt mannen innehåller boken beskrivningar av kriminalitet i stora mått, samm
polisinformation, samtal och bevisning som saknar grund".
Wierup säger: "Han är inte förankrad i de svenska tryckfrihetsreglerna och hur
medierapporteringen fungerar".

Payback: Såsom svenskt rättsväsende fungerar idag är nog utsikterna närmast ho
rätt i sak mot en person som lever så tätt inpå polisväsendet. Men försöka duger o
jävla bra försök!

Mannen har också helt rätt i sin beskrivning av Wierups journalistik. Den best
polisinformation, samtal och bevisning som saknar grund. Jag skulle kunna till
bevisning läggs i form av anonyma människors utsagor och svepande uttalanden
poliser. Det saknar all form av saklighet, forskningsmässig grund och sanning. M
en karriär då Wierup valt den politiskt korrekta vägen och gjort sig till uttolkare a
pressmeddelanden.

Wierups uttalande om de svenska tryckfrihetsreglerna och hur mediarapportering
fordrar en kommentar. De svenska tryckfrihetsreglerna ger inte utrymme för fö
ärekränkning men det har blivit vedertagen praxis att hut går hem. Det vill säga a
fram egentligen att förtala närmast vem eller vad som helst om du gör det från r
håller dig på etablissemangets sida. Så fungerar nämligen dagens mediarapporter
Förtala gärna mc-klubbar, Frihetspartiet med flera men akta dig väldigt noga f
sak med exempelvis en polishund i koppel, en journalist på GP eller någon anna
för maktens potentater. Sverige är fantastiskt...orättvist och ojämlikt!
Länk: http://www.resume.se/nyheter/2010/07/08/lasse-wierup-stams-pa-30-m/
Peter Schjerva

Hälften rätt!
Publicerad: 2010-07-11

Det går tydligen att få in en insändare om bikerklubbar om man går polisen och m
mötes på halva vägen. Är det det som kallas att ha halva inne, tro?

Insändaren skriver om fenomenet att halva Sveriges poliskår befann sig i Jättenda
trakassera en mc-klubb på besök och att pådraget var som om USA:s president va

Insändaren pekar också på två saker som länge framförts från bikerkulturens sida.
1. Att genom att fokusera så stora resurser på att fullständigt i onödan övervaka m
finns det inga poliser att bekämpa verklig brottslighet. Alltså sådan som inte bara
polisens egen verklighet. Man undrar ibland vad den gamla stammens polism
trakka mc-killar istället för att rycka ut för brott? De poliser som förr i tiden utred
brott och som satte in resurserna när ett brott faktiskt var begånget? De lär vara r
besvikna idag över vad polismakten i Sverige utvecklats till!
"Såg också att en näringsidkare som fått inbrott i Sundsvall frågade sig var po
han anmälde brottet eftersom ingen kom! Svaret var att dom såg på när 10 styc
och roade sig"!

2. Att polisens allt mer omfattande trakassering kan ha som ett syfte att faktiskt p
bråk ifrån de som ständigt utsätts. "Det verkar som om polisen vill provocera fram
medlemmarna så dom kan bura in dom! Blir man trakasserad tillräckligt länge s
till slut"!

Länk: http://st.nu/opinion/ordetfritt/1.2166779-for-mycket-fokus-pa-hells-angle
Peter Schjerva
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Frihetspartiets veckosammanställning, vecka 27
Publicerad: 2010-07-11

Frihetspartiets vecka har haft både negativa och positiva inslag.

Auktionen/försäljningen av Frihetspartiets hoj har inte resulterat i några seriö
tiden utökas till den 21 juli. Ta en sväng till Ace Custom i Upplands Väsby, koll
hojen samt lägg ett bud.
http://www.blocket.se/stockholm/Harley_Davidson___Panhead_64_papper_28
ca=11&w=3

Riksenheten för Polismål och Polisens Internutredning har båda fasslagit att de o
uttalanden Västra Götalands Polismyndighets Stabschef Barbro Jönsson fällt om
inte utgör något brottsligt tjänstefel! Beslutet går inte att överklaga. Det är så
det är helt juridiskt korrekt att utan någon form av underlag kalla ett politiskt par
kriminell!! Läs artiklarna om uttalandena samt själva anmälan nedan:
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/frihetspartiet/pressrelease/view/frihe
kompletterar-polisanmaelan-mot-barbro-joensson-396499

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/frihetspartiet/pressrelease/view/frihe
polisanmaelt-barbro-joensson-foer-grovt-tjaenstefel-389977

I fredags intog Frihetspartiet landets näst största stad när Frihetspartiet Göteborg
som vill ge Frihetspartiet ett handtag kontakta Eija på 0737-20 64 54.
Peter Schjerva

Frihetspartiet Göteborg bildat!
Publicerad: 2010-07-09

Idag bildades officiellt Frihetspartiet Göteborg. Ännu en lokalavdelning har s
ljus.

Alla ni som bor i Göteborgsområdet och är intresserade av att aktivt arbeta fö
Slå en signal till lokalavdelningens kontaktperson Eija på telefon: 0737-20 64 5
Peter Schjerva
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På bilden syns Mikael "Mega" Johannesson med fru Ebba Broberg Johannesson

Polisen, Media, Mega och Ebba - Del 2
Publicerad: 2010-07-08

Andra delen av historien kring tjallaren "Mega" och hans nästan lika moraliskt f
hustru, Ebba, är nu publicerad. En historia påvisande det yttersta moraliska f
aldrig vara lätt att vara tjallare!
Länk: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/polisen-media-mega
437876

Tidigare artikel, Del 1: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/polise
och-ebba-del-1-435162
Peter Schjerva

Helt okay att kalla ett politiskt partis styrelse för kriminella!
Publicerad: 2010-07-08

Det kom ett brev från Västra Götalands polismyndighet idag. Internutredningsen
vidarebefodrade beslut från Riksenheten för polismål att vare sig polisens interu
riksenhetens för polismål kunnat finna att Barbro Jönsson gjort sig skyldig till br
tjänstefel när hon uttalade: "När kriminella startar ett parti och inte tål att bli gra
de hotas och skrämmas". Detta uttalande apropå att Frihetspartiet redan i ett tidi
polisanmält Barbro Jönsson.

Nu är det således fastställt att i Sverige kan man få kriminalisera, misstänkligg
politiskt parti och dess högsta företrädare utan att riskera någon som helst form a
eller straff. Självklart är alla Barbro Jönssons uttalande, som kan tas del av i neda
artiklar, ett solklart fall av grovt och straffbart tjänstefel men då Frihetspartiet ha
anknytning gäller ju andra regler för Frihetspartiet än för andra politiska partier..
sådant Sverige vi vill ha? Annars anslut er till Frihetspartiet och hjälp oss arbeta
på alla former av diskriminering, förtal och ärekränkning vare sig det gäller perso
grupper eller politiska partier. Och, gör det idag - Det är sent, snart för sent i Sver

Anmälningarna och dess anledning:
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/frihetspartiet/pressrelease/view/frihe
kompletterar-polisanmaelan-mot-barbro-joensson-396499

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/frihetspartiet/pressrelease/view/frihe
polisanmaelt-barbro-joensson-foer-grovt-tjaenstefel-389977
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Frihetspartiets hoj!
Publicerad: 2010-07-08

Då de bud vi fått in på Frihetspartiets hoj inte hållit måttet så förlängs auktionsti
juli. Åk till Ace Custom i Upplands Väsby, checka på hojen och lägg ett bud!

Länk:
http://www.blocket.se/stockholm/Harley_Davidson___Panhead_64_papper_28
ca=11&w=3
Peter Schjerva

Payback tackar Cults MC för gåvan!!
Publicerad: 2010-07-06

Payback tackar idag Cults MC för gåvan till verksamheten!!

Payback drivs helt och hållet på ideell basis. Även mitt arbete för Frihetspartiet d
hållet ideellt. Då arbetsveckorna konstant består av 70-90 timmars oavlönat arbe
gåvor av ovärderlig vikt för att kunna fortsätta bedriva verksamheten

Så från Payback till Cults MC - Ett riktigt broderligt tack!
Love & Respect
Peter Schjerva,
Nättidningen Payback, Bankgiro: 5394-9392.
Peter Schjerva

Frihetspartiet flyer till Powermeet!
Publicerad: 2010-07-06

Frihetspartiet kommer att vara representerade på Powermeet i Västerås, 8-10 juli
3 personer per bil + alla besökare. Ett jätteevenemang. För alla er som ändå har t
dit och vill ge partiet ett handtag så har vår fantastiska reklamproffs nu tagit fram
enbart till Powermeetträffen. Högerspalten, längst ned, "Powermeetflyer". Bara a
dela ut!
Länk: http://www.frihets-partiet.se/index.php/medlem-gaavor/
Peter Schjerva

All time high for Payback!
Publicerad: 2010-07-06

Den första delen av Paybacks djuplodande sommargranskning av polisen, komm
media gav ett synnerligen gott resultat. All time high läsarsiffror noterades på
Nättidningen Paybacks artikel. Och, det var för den snälla inledningen. Om n
del två att publiceras. En betydligt mer avslöjande artikel! Och, sen kommer vi at
än mer avslöjande reportage...Det finns en andra och en tredje berättelse ocks
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Länk: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/polisen-media-mega
435162
Peter Schjerva

Polisen lär sig aldrig!
Publicerad: 2010-07-06

Polisen lär sig aldrig. Detta faktum bevisas återigen av den stora insatsen under h
North Trails MC. Och, varför? Jo, för att de råkade ha besök av en utpekad mc
Hudiksvallspolisen behövde hjälp av Uppsala, Stockholm och Sundsvalls polis f
det faktum att klubben faktiskt har kontakt med en annan mc-klubb. 18 polism
helikopter. Vad kostar det inte att trakassera mc-klubbar? Nej, visst nej. Det ä
polisen aldrig våga publicera. För då skulle ju resultatet kunna ställas mot den fa
kostnaden..

När får vi ser artikeln om att efter en massiv polisinsats har polisen efter månader
spaningsarbete och en masskontroll av deltagarna i Fårby golfklubbs 15-årsjubil
fastslagit att golfklubben faktiskt har kontakt Lammstads Golfklubb. Polisen har
misstänkt att så var fallet, då många små råttor vidarebefordrat små tips och tr
riktningen, men efter att vägspärr upprättats, 18 poliser kontrollerat samtliga delt
och en helikopter gjort sitt bästa för att störa tillställningen har spekulationerna
riktiga. Poliskommissarie Jan Blunder säger: -När en golfklubb som Fårby faktisk
med en annan golfklubb under trivsamma och lättsamma former är det inget sam
acceptera. -Vi måste markera att det aldrig kan vara okej att liera sig med golfklub
dokumenterade bakgrund som Lammstads Golfklubb har. Det skall inte vara l
kriminell golfklubb eller att öppet visa sin vänskap till en sådan golfklubb.

Jan Blunder uppger också att kontrollen av de kriminella golfarna resulterade i b
miljoner i svarta pengar, 300 gram så kallat Stureplanskokain, för övrigt upphitta
underredeskontroll av den golfklubbsansvarige i Lammstads Golfklubb, bitch Sa
800 flaskor olagligt importerad, dyr konjak samt ett flertal i sammanhanget myck
bankfacksnycklar samt kontonummer till Bank of Switzerland.

Länkar: http://helahalsingland.se/nordanstig/jattendal/1.2156351-hells-angels
http://svt.se/2.33557/1.2066938/stor_polisinsats_i_jattendal?lid=senasteNytt_
Peter Schjerva

Payback inleder en serie granskande och avslöjande reportage
Publicerad: 2010-07-05

Nättidningen Payback har för avsikt att, under sommaren, genom en serie olika a
speglande tre olika händelser, gå till botten med det förljugna, vinklade och det
organiserat, kriminella beteendet inom svensk media och svensk polis år 2010. P
att granska svensk medias medvetet vinklade artiklar samt bortcensurerande av al
inte är politiskt korrekta eller visar på en verklighet som inte får skildras.

Vidare kommer Payback att avslöja hur Svenskt Polisväsende idag, ensamt eller i
kommunalanställda, otillåtet utövar direkt olaga påtryckningar i avsikt att stigma
klubbmedlemmar och via omöjliggörandet av legala arbeten försöker tvinga mc
arbetslöshet och kriminalitet.
Länk: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/polisen-media-mega
435162
Peter Schjerva
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Frihetspartiets vecksosammanställning, vecka 26
Publicerad: 2010-07-03

Frihetspartiet har även lagt upp sin hoj på Blocket för försäljning:
http://www.blocket.se/stockholm/Harley_Davidson___Panhead_64_papper_28
ca=11&w=3

Frihetspartiet har publicerat en avsiktligt provokativ artikel om att Rikspolisstyre
ansvaret för polisens interuntredningar:
http://www.frihets-partiet.se/blog/?p=261
Tre olika artiklar under veckan i media har speglat Frihetspartiet:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=3823534
http://dagbladet.se/nyheter/sundsvall/1.2154114--bikerpartiet-har-nu-etablerat
http://dagbladet.se/nyheter/sundsvall/1.2154113-hells-angels-medlemmarna
ledningen

Glöm inte heller bort att stödja Frihetspartiets verksamhet och sprida informatio
genom att köpa supportartiklar:
http://frihetspartiet.spreadshirt.se/
eller genom att betala medlemsavgift och aktivt stödja Frihetspartiet. 100 kr per
460-6125

Vad arbetar Frihetspartiet för övrigt med under sommaren? Frihetspartiet arbetar
anmälan av Radio Gagnef. En uppgift som inte är helt enkel juridiskt då det sakn
motpart. Frihetspartiet arbetar med att få till stånd en lösning av mediaprobleme
komma ut med vårt budskap brett. Frihetspartiet arbetar med att ta fram ett lä
använda på torgmöten runt om i landet. Sälja hojen och få medel till valkampan
filmare i Stockholmsområdet som på ideell basis kan hjälpa till med partivideos
valvaka, gratis videomöten, ta fram priser på dekaler, banderoller och stora bilstr
tygmärken med mera. Så även om Frihetspartiet inte i parti och minut författar ar
inte uppmärksammas i media, pågår partiarbetet för fullt med att bygga och komp
organisationen för långsiktighet och kontinuitet.
Peter Schjerva

Två artiklar om Frihetspartiet idag!
Publicerad: 2010-07-03

Två olika artiklar speglar idag olika företeelser kring Frihetspartiet!
Länkar: http://dagbladet.se/nyheter/sundsvall/1.2154114--bikerpartiet-har-nu
sundsvall
http://dagbladet.se/nyheter/sundsvall/1.2154113-hells-angels-medlemmarna
ledningen
Peter Schjerva

Fritt fram för västar i Göteborg!!
Publicerad: 2010-07-03

En enskild person har överklagat västförbudet i Göteborg och samtidigt begä
verkställigheten av ett fattat beslut uppskjuts i väntan på ett domstolsutslag i fr
Inhibitionsbeslutet innebär att det beslut om ett omedelbart förbud mot västar i
tillåts träda i bruk varför det är fritt fram att bära väst i Göteborgs krogvärld tillsv
inhibition inte godtagits vid de tidigare överklagningstillfällena i Luleå och Esk
Förvaltningsrätterna vid senare domstillfällen likväl underkänt västförbuden kan
inhibitionsbeslutet ses som en klar indikation på att Förvaltningsrätten i Götebo
kommer att ogiltigförklara västbeslutet!
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Länk: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=3827347
Peter Schjerva

Frihetspartiet om att Rikspolisstyrelsen tar över polisens internu
Publicerad: 2010-07-03

Frihetspartiet har författat en avsiktligt provokativ artikel om det faktum att reger
att Rikspolisstyrelsen skall ta över ansvaret för polisens internutredningar. Provo
utformning för att försöka tvinga motparten upp på mattan för att försvara sig.
Länk: http://www.frihets-partiet.se/blog/?p=261
Peter Schjerva

Frihetspartiets hoj nu även på Blocket!
Publicerad: 2010-07-01

Länk:
http://www.blocket.se/stockholm/Harley_Davidson___Panhead_64_papper_28
ca=11&w=3
Peter Schjerva

Payback tackar Road Riders MCC, Skövde för gåvan!!
Publicerad: 2010-06-28

Payback tackar idag Road Riders MCC, Skövde för gåvan!!

Nättidningen Payback drivs som bekant på ideell basis på heltid. Därför är verksa
och hållet beroende av gåvor för dess fortsatta verksamhet. Payback tackar dä
Riders MCC för att de som ännu en klubb valt att stödja Paybacks arbete för bike
Från Payback till Road Riders MCC - Ett varmt och broderligt tack!
Love & Respect
Peter Schjerva,
Nättidningen Payback, Bankgiro: 5394-9392.
Peter Schjerva

Frihetspartiets veckosammanställning, vecka 25
Publicerad: 2010-06-28

Frihetspartiet har jobbat med att ta fram information och knyta ihop övergripand
långsiktiga saker denna veckan varför det inte finns så mycket rent konkret att red

Under medlemsmötet förra veckan bildades ett kvinoförbund, Frihetspartiets Kvi
ytterligare en ny lokalavdelning. Denna gången i Uppsala.
Läs allt om mötet på: http://www.frihets-partiet.se/index.php/information/
Frihetspartiet har fått klart med en webbshop. 28 olika reklamartiklar. Köp, st
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för Frihetspartiet! Gå in på hemsidan så hittar du en länk på startsidan i högerspa
webbshopen.
http://www.frihets-partiet.se/

Frihetspartiets Kvinnor har fått en egen Facebookgrupp:
http://www.facebook.com/group.php?gid=139957992685782&ref=mf#!/group.
gid=139957992685782
Frihetspartiet har uppdaterat sin styrelseinformation:
http://www.frihets-partiet.se/index.php/kontakt/

Peter Schjerva

"Frihetspartiets Kvinnor"
Publicerad: 2010-06-27

Frihetspartiet har som bekant fått ett kvinnoförbund - "Frihetspartiets Kvinnor" m
på Facebook. Frihetspartiet har också uppdaterat sin styrelseinformation.

Länkar: http://www.facebook.com/group.php?gid=139957992685782&ref=mf#
gid=139957992685782 och
http://www.frihets-partiet.se/index.php/kontakt/
Peter Schjerva

Frihetspartiet varvar upp - Ny webbutik!
Publicerad: 2010-06-27

Ännu en pusselbit har fallit på plats i Frihetspartiets organisationsbygge. En web
fulladdad med reklamprylar. Fler artiklar kommer efterhand. Gå in på startsidan o
länken "Webbutik" i högerspalten!
Länk: http://www.frihets-partiet.se/
Peter Schjerva

Polisen styr och kommunlakejer köper...
Publicerad: 2010-06-25

I Kristianstad, Paybacks bostadsort för övrigt, har Bandidos MC etablerat ett pro
Från den 1 juni hyr de för 6 000 kr i månaden en nedlagd affärsbostad på 230
snabbt avverkat fakta i saken. Nu går vi över till den surrealistiska delen av histor

I dagens Kristianstadbladet uttalar sig anonyma kommunpolitiker och Jarl Holm
polismästare i Skånes nordöstra polisområde, och en underlig saga spinner sin v
verkligheten. Kommunen har nu, efter att polisen begärt ett möte med kommunle
informera om hyresavtalet, beslutat att för 1,2 miljoner kronor köpa fastigheten,
stoppa Bandidos etablering i kommunen. Såsom ett underliggande svepskäl redo
kommunen senare har planer för bostadsbebyggelse i området samt att området i
detaljplanerat för boende.

Kommunen har efter köpet sagt upp "befintliga hyresavtal för att göra fastighet
för kommunens behov av mark och lokaler inom området". Själva köpebrevet
"undertecknat" av kommunstyrelsen kollektivt och bevittnat av två poliser".
I artikeln förekommer också skrivningen: "Ingen av de politiker och tjänstem
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Kristianstadsbladet har varit i kontakt med i ärendet vill framträda med sitt na
– Vi samarbetar mycket med polisen, och får råd och tips om hur vi ska agera, s
tjänsteman på kommunens avdelning för skydd och säkerhet. I sådana här ä
media framträda som ett kollektiv för att undvika personfixering".

Payback: Payback anmälde under 2009 tre olika kommuner för att i enbart syfte
mc-klubbar från kommunen inköpa fastigheter med stora förluster som följd i f
Både JO och Jk fastslog att kommunerna har självbestämmanderätt i dessa frå
kommer att utreda fallen. Men, hur självständiga är kommunerna egentligen? Po
möte med kommunledningen för att "informera" varpå kommunen köper fastighe
kunna köra bort mc-klubben. Köpekontraktet är inte ens undertecknat men vä
polismän. Låter det som en akt av kommunal självständighet eller en akt av polis
allsmäktighet där polisen går in och dikterar och kommenderar kommunen att k
Är en kontraktsunderteckning utan namnteckning av behöriga företrädare ens lag
finnas ett kryphål...

Den juridiska vägen är efter Paybacks prövning i detta fallet stängd! Den vägen
framkomlig. Den kommunala förköpsrätten på fastigheter då? Avskaffades inte d
det är riktigt. Men, i detta fallet har kommunen inte gått in och utnyttjat en fö
sonika köpt fastigheten utan att fastigheten varit till salu. Är det inte så? Har fast
till salu kan fallet tänkas vara annorlunda. Då har kommunen begått ett klart och
och övertramp, däremot. Här kan finnas ännu ett kryphål...

I övrigt så är det här en fråga om att återigen och ännu en gång utmåla en bild av
hotfulla mc-klubbarna är. Trots att statistiken talar ett tydligt språk emot detta fa
fortsätter denna skeva mediabild inför allmänheten. För polisen har ju inget ann
verifiera ett fortsatt behov av för stora resurser vad gäller både män och kapital fo
agera som om mc-klubbarna vore farliga även om alla fakta talar emot saken. Me
sanningen med verkligheten att göra? Sanningen blir ju den bild som media och
gemensamt uppmålar. För någon alternativ sanning kan idag inte föras fram till a
media effektivt stängt de vägarna för alla oppositionella åsikter i den vägen.

Nu väntar ett nytt mediaspektakel i Göteborg. Säkerhetsbågar, massiv polisbevak
kroppsvisitation av alla rättegångsbesökare. Varför? När fritogs en mc-kille senas
killar till våld senast i en rättegångssal? Nej, allt är en mediaunderstödd demonis
ritad mot mc-klubbarna. Ty det är det enda effektiva vapen polsien besitter gente
klubbarna. De lyckas ju inte lagföra så då måste de låtsas de verklgien åstadkomm
genom mediaspektakulära insatser som gör sig bra i tidning och tv. Återigen, en t
kan fortsätta så länge media tillåter och understödjer taktiken och inte granskar v
bakom. Under tiden tjänar media enorma pengar på lösnummerförsäljningen run
Och, snödd vinning övertrumfar sanningen i varje enskilt ögonblick i Sverige 201
Länk: http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/article959435/Kommunen
Bandidosetablering.html
Paybacks anmälan: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/roerande
anmaelan-avseende-kommunala-koep-av-mc-klubbsfastigheter-298001
Peter Schjerva

Om branden hos Hells Angels MC i Luleå
Publicerad: 2010-06-24

Branden i fredags som totalförstörde Hells Angels klubbhus i Luleå kan fortfaran
förklaras av vare sig Polis eller Räddningstjänst. Polisen genomförde, efter of
fördröjning, under gårdagen en teknisk undersökning och avvaktar nu resultat av
undersökningen för att kunna ta ställning till om en förundersökning skall inleda

Trots ett explosivt förlopp kunde mc-killarna rädda motorcyklar och dator ur eld
om mc-klubben kommer att lämna Gammelstad uppger en medlem att han i dags
men tillägger att det är uteslutet att klubben kommer att lämna kommunen: Inga vidare kommentarer lämnas över var klubben kommer att husera i väntan p
men klubben hyser goda förhoppningar om att lösa lokalfrågan och tror inte de k
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utan klubblokal under någon speciellt lång tid!

Länkar: http://www.kuriren.nu/lokala/lulea_artikel.aspx?ArticleId=5424905&pl
http://www.polisen.se/Varmland/Aktuellt/Pressmeddelanden/Norrbotten/Tekni
undersokning-utford-i-Gammelstad/
Peter Schjerva

Västförbudet i Göteborg överklagat!
Publicerad: 2010-06-24

Västförbudet i Göteborgs kommun har överklagats. Den 3 juni beslutade kommu
Göteborg om att införa nya riktlinjer för alkoholserveringen på kommunens krog
restauranger. I riktlinjerna ingick bland annat skrivelsen: Att restauranger inte l
tillåta "den speciella dresscode, till exempel västar med emblem, som förekomm
organisationer med huvuddelen dokumenterat straffade medlemmar".

Två tidigare förvaltningsrättsdomar i Luleå och Linköping har tidigare förklarat a
västförbud strider mot den grundlagsskyddade yttrande- och åsiktsfriheten. I Esk
försöket att införa ett förbud mot västar på krogen och i Luleå mot västar i komm
och i lokaler som ägs eller hyrs ut av Luleå kommun. I båda fallen förklarade
Förvaltningsrätterna förbuden såsom olagliga och upphävde förbuden.

Överklagan tar upp att västförbudet "inskränker den grundlagsskyddade yttrandef
grundlagsskyddade friheten att bevista Göteborgs kommuns olika krogar samt
inskränker den grundlagsskyddade föreningsfriheten. Han hänvisar också till bes
och Eskilstuna".

Göteborgs kommun menar att deras förslag avviker ifrån Luleå och Eskilstuna ko
skrivning i det att de fokuserar på begreppet "huvuddelen dokumenterat straffade

Payback: Vad Förvaltningsrätterna fokuserat på och grundat sina domstolutslag
ett västförbud strider mot åsikts- och yttrandefriheten samt att rätten att bära exe
emblem skyddas av lagen om hets mot folkgrupp. Så länge en kommun försöker a
ett förbud mot dresscodes, emblem eller västar bör därför ett domslut vara sjä
är densamma - Klädsel. Göteborgs kommuns skrivelse avviker inte på något avg
de redan ogiltigförklarade förbuden inom Luleå och Eskilstuna kommun och b
på exakt samma grund!
Länk: http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.397805-hells-angels-overklagarPeter Schjerva

Payback tackar Jägarna MC för gåvan till verksamheten
Publicerad: 2010-06-23

Payback tackar Jägarna MC för gåvan till Paybacks verksamhet!

Nättidningen Payback drivs helt på ideell basis och är därför helt beroende av g
finansiera vidare verksamhet. För att kunna fortsätta arbetet med att belysa olika
drabbar bikerkulturen, dess enskilda medlemmar eller klubbar, är därför gåvor oc
absolut nödvändighet. För utan mat i magen och tak över huvudet avstannar
maskinen.
So from Payback to Jägarna MC - Ett stort och rungande tack!
Love & Respect
Peter Schjerva,
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Nättidningen Payback, Bankgiro: 5394-9392.

Ett totalt förakt för landets lagar och rättssystem
Publicerad: 2010-06-23

Förvaltningsrätten i Luleå fastslog i dom 2010-05-04 att Luleå kommuns handli
organiserad brottslighet, avsnitt 5.5.1 stred mot grundlagens krav på åsikts- och y
och upphävde därmed kommunens beslut. I avsnitt 5.5.1 stod följande att läsa: "
förutsättning för att hyra lokal som ägs av Luleå kommun gäller vidare att hyre
och/eller arrangerande företags ledande personer inte är medlemmar i någon o
som är kopplad till kriminell verksamhet".

Förvaltningsrätten motiverade domen/upphävandet enligt följande: "Tillägget ti
handlingsplan mot den organiserade brottsligheten innebär således en begr
yttrandefriheten. Yttrandefriheten kan begränsas endast med stöd av lag eller e
bemyndigande i lag. Då det inte framkommit att det nu överklagade beslutet fa
härav finner förvaltningsrätten att den begränsning av yttrandefriheten som be
innebär, strider mot lag varför beslutet således ska upphävas".

Utefter en artikel igår i NSD måste men onekligen ställa sig frågan: Vad var det i
Förvaltningsrättens ovanstående citerade dom som var alltför svårt att förstå
kommunalråd i Luleå kommun? För Petersen uttalar i länkad artikel följande:
en väl utarbetad handlingsplan vad gäller organiserad brottslighet. Handling
är skriven i samråd med andra statliga myndigheter såsom polisen, Tullverket,
och kronofogden, talar sitt tydliga språk i frågan om vilka som får hyra kommu
"Vi hyr inte ut lokaler till hyresgäster som har kopplingar till organiserad bro
säger Karl Petersen. Kommunalrådet är inte speciellt orolig över att andra, pri
fastighetsägare går emot kommunens policy i den här frågan.- Vi har ett bra oc
samarbete med andra fastighetsägare och jag tror inte de går emot kommunen
står enad i den här frågan, säger Petersen".

Var domen för svår skriven? Förmådde kommunalrådet inte fullt ut sätta samman
att de bildade ett förståeligt mönster, eller vad var och är problemet? Att ett kom
tydligt visar ett så uppenbart förakt för landets rättsväsende, domstolsutslag s
grundlagar, varefter förvaltningsrättsdomen fastslog att Luleå kommuns handling
emot, är häpnadsväckande. Förutsätter inte en sådan position som kommunalr
just att personen ifråga har en förmåga att dels tillgodogöra sig juridiska texter oc
att personen också förbinder sig att respektera landets lagar, domstolar samt dom
som förbjuder kommunen att tillämpa den kommunala handlingsplanen. Uppen

Polisen har inte heller utfört en teknisk undersökning förrän idag, tisdag. Då
utredningar för att nå ett framgångsrikt resultat består i att snabbast möjligt unde
och påbörja en förundersökning är även detta faktum häpnadsväckande och djup
Vadan, denna långsamhet? Är polisen inte intresserade av att fastställa brandors
bara så "fucking" nöjda med att blivit av en mc-klubb? Nåväl, idag är den teknisk
undersökningen äntligen genomförd och nu avvaktar vi bara resultatet. För polis
efter den utförda undersökningen bara att när resultatet av förundersökningen f
beslut fattas om en förundersökning ska inledas eller inte. No comments, until th
Länk: http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=5446069#fank5446674
Peter Schjerva

Facit av jätterazzian i Göteborg!
Publicerad: 2010-06-20

Så föreligger då facit av jätterazzian mot HA Göteborg. Sex personer åtalas fö
misshandel, misshandel och rån. Det är dock inte själva brottsrubriceringarna so
intressanta utan själva upprinnelsen till historien. En person blir utkastad ur en k
som då gäller för varje medlem är att ge tillbaka de ting som tillhör klubben och
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eller exit med utgångsdatum i samband med klubbtatueringarna. Personen har i d
gjort någotdera varför några medlemmar återtar vad som tillhör klubben och hj
att få tatueringen gjord.

Har då ett brott ägt rum? Ett avtal är ett avtal och då en medlem går med i en mc
medveten om reglerna som gäller rörande klubbtatueringar, äganderätten till olik
framförallt att du måste göra rätt för dig gentemot klubben såväl som dess enskild
Skulder mellan en medlem och klubben eller enskilda personer måste självfallet
detta fallet har så inte skett varför några medlemmar bestämmer sig för att rättelig
det som inte tillhör ex-medlemmen och sålunda reglera skulden. Han förmås ock
"OUT" med datum för utträdet. Ingenting konstigt med det. Ex-medlemmen h
tillfogats kroppslig skada och smärta. Frågan man måste ställa sig i sammanhang
inte de ursprungliga tatueringarna som "Mega-tjallaren" en gång frivilligt tillfoga
smärtsamma? Var han inte medveten om att det ingick i ursprungsavtalet att en O
skulle göras vid ett utträde?

Varje medlem som går med i en mc-klubb förbinder sig vid inträdet att följa klub
regelverk och stadgar. Det ingås ett avtal mellan klubben och den enskilda medle
avtal kan ha formen av ett skriftligt kontrakt eller vara en muntlig förbindelse. De
juridiskt bindande då ett formkrav för att det måste vara skriftligt i huvudsak avse
detta fallet är självklart personen medveten om att vid utträdet måste han tillse a
kommer till stånd visande att han lämnat klubben inkluderande datum för uttr
föreligger vid tatueringar och då personen frivilligt gjort större tatueringar förut,
inträdet i klubben, är detta ju bara ett ytterligare bevis på hans eget glidande mor
och hans egen tilltagande mesighet!

Självklart skall personen också göra rätt för sig. Det är en självklarhet och en av b
grundläggande principer och värderingar. Du håller vad du lovar och du gör r
gentemot klubb såväl som enskilda medlemmar. I detta avseende har bikervä
högre moral än den omgivande världen där omoralen och det principlösta levern
handlandet för länge sedan blivit regerande element.

I detta fallet föreligger helt tydligt också en skuld och den regleras genom ett kon
återtagande av de ägodelar som tillhör klubben och inte den före detta medlemm
det och något som tjallaren frivilligt borde tillsett redan i förväg.

Facit är dock att polisen har över jobbat i månader före och kommer att jobba i m
efterhand med utredningen kring fallet. Över 300 poliser, helikoptrar, speciell m
ekobrottmyndigheten och skatteverket deltog i en jätterazzia mot klubben till en
åtskilliga miljoner kronor.

Polisverksamheten skall styras utefter, som jag tidigare beskrivit, behovs- och
proportionalitetsprincipen. Det betyder att den skada som drabbar den enskilde
proportion till behovet att utföra en viss åtgärd. I dessa fall är alltså resultatet av
avgörande för vilka resurser som får tilldelas. Av de åtgärder som polisen får anv
också enligt proportionalitetsprincipen användas det alternativ som ger minst sk
enskilde.

Nu föreligger resultatet av den mediaspektakulära razzian. Samma razzia som av
beteckants som en av de största framgångarna i kampen mot organiserad brottslig
personer har åtalats. Några för att enligt avtal ha tatuerat "OUT", en åtgärd som m
själv skulle utfört samt för att ha återtagit vad som rätteligen tillhörde dem. S
ansvarig för insatsen sitter Stabschefen för Västra Götalands polismyndighet, den
polisverksamhet oerfarne Barbro Jönsson. För övrigt samme ex-åklagare som tidi
kallat Frihetspartiets styrelse för kriminell!? Står själva resultatet då i proportion
Självklart inte! Det finns ju egentligen inget resultat alls då allt är avtalsreglerat!

Hela insatsen visar sig nu vara fullständigt onödig och ett rent mediaspektakel f
en skenbild av mc-klubbars farlighet inför allmänheten, till en oerhörd kostnad a
Bikers gör inte motstånd om det kommer en polisbil och hämtar till förhör. De ko
vid skriftlig anmodan till polisstationen för ett förhör. Barbro Jönsson borde, s
grunden, med enkelhet också kunnat räkna ut vad de olika personerna i efterhand
bli åtalade för och insett att just brevkallelser eller hämtning med ett par polispa
en tillräcklig resurs i sammnahanget. En resurs som kostat 6 x 6 kronor i porto ell
om tre i tjänst varande patrullbilar kört upp och hämtat de misstänkta, till en ext
noll kronor. Men, och detta är den springande punkten, ett sådant förfarande had
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mediauppmärksamhet noll vilket ju inte var vad gamla "Babsan" ville åstadkomm
hade ju huvudsyftet med att demonisera mc-gängen förfelat sig fullständigt. Ä

Jätterazzian visar sig vara bara ytterligare en stigmatiseringsåtgärd av mc-klubbar
som bara kan fortsätta så länge media tillåter. Dags att granska nu kanske?? Dags
journalister att lösa ut lite Viagra för att kunna visa stake en gång? Eller kanske a
en ryggrad? Det kan ju vara praktiskt även i andra sammanhang såsom att det blir
enklare att hålla sig upprätt. Bara en tanke...

Länk: http://gt.expressen.se/nyheter/1.2030816/hells-angels-medlemmar-atalade
och
http://www.metro.se/se/article/tt/2010/06/18/mctillslag/index.xml

Paybacks och Frihetspartiets tidigare artiklar i ämnet:
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/frihetspartiet/pressrelease/view/anga
polisens-razzia-i-goeteborg-414723 och
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/genmaele-till-goeteborgs421898 och
http://www.payback.name/#Hells_Angels_har_lämnat_in_kontrakt och
http://www.payback.name/#Om_mc-razziorna:_Man_får_inte_ha_för_stora_pre
och
http://www.payback.name/#En_tjallares_ansikte
Peter Schjerva

Frihetspartiets medlemsmöte gav ett kvinnoförbund och en ny
lokalavdelning
Publicerad: 2010-06-20

Frihetspartiets medlemsmöte i Norrköping gav bland mycket annat ett nytt kvinn
en ny lokalavdelning. Läs allt om medlemsmötet på:
http://www.frihets-partiet.se/index.php/information/
Peter Schjerva

Frihetspartiets veckosamanställning, vecka 24
Publicerad: 2010-06-18

Veckan började bra med att Frihetspartiet fick sin första internationella lokalavd
Frihetspartiet Thailand. http://www.frihets-partiet.se/blog/?p=245

Därefter publicerade Frihetspartiet en intervju med Frihetspartiet Stockholms or
Carina Sjutti.
http://www.frihets-partiet.se/blog/?p=248
Frihetspartiet skrev en artikel om att Polen gick på Frihetspartiets linje och fö
kastrering:
http://www.frihets-partiet.se/blog/?p=252

Två artiklar publicerades om rättskandalen att Frihetspartiet stängts av från Radi
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=3784658
http://mobil.sr.se/site/index.aspx?artikel=3784658&unitid=161

Frihetspartiet publicerade ett svar på brevet om styrelsebeslutet på Radio Gagne
http://www.frihets-partiet.se/

Frihetspartiet medverkade i Nordens största nyhetsbrev, Bovens Tidning, med en
http://www.frihets-partiet.se/blog/?p=256

Två olika artiklar tog upp Frihetspartiets anmälan om systemhotande brottslighe
mot Frihetspartiets sändningar. JK går inte vidare med anmälan och ens granskar
ett hot verkligen förekommit. JK:s utslag är bara att brott mot yttrandefriheten in
Intressant i sammanhanget var att Sveriges radio kunde skriva om utslaget innan
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hade delgivits beslutet…
Frihetspartiet kommer att svara upp resolut och kraftfullt, under kommande veck
med vårt juridiska ombud under helgen.
http://www.dt.se/nyheter/gagnef/article674524.ece
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=3787341

Frihetspartiet publicerade en inbjudan till media i samband med medlemsträ
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/frihetspartiet/pressrelease/view/
inbjuder-till-mediatraeff-i-samband-med-medlemsmoete-425815

Har ni lagt något bud ännu på Frihetspartiets hoj eller varit ute hos Ace Custom
Väsby och kollat in hojen? Hojen finns utställd efter middagstid den 19 juni.
http://www.facebook.com/group.php?gid=305151690093&v=wall#!/group.p
gid=114880335222971&ref=mf
Peter Schjerva

JK granskar inte hotet mot Frihetspartiet!
Publicerad: 2010-06-16

Två olika artiklar tar idag upp Frihetspartiets anmälan om systemhotande brottsl
hot mot Frihetspartiets sändningar. JK går inte vidare med anmälan och granskar
ett hot verkligen förekommit! JK:s utslag är bara att brott mot yttrandefriheten in
Intressant i sammanhanget var att Sveriges Radio kunde skriva om utslaget innan
hade delgivits beslutet…

Frihetspartiet kommer att svara upp resolut och kraftfullt, under nästa vecka, efte
vår juridiska ombud under helgen!
Länk: http://www.dt.se/nyheter/gagnef/article674524.ece
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=3787341
Peter Schjerva

Frihetspartiet medverkar i Nordens största nyhetsbrev!
Publicerad: 2010-06-16

Frihetspartiet medverkar med artikel i Nordens största nyhetsbrev, Bovens Tidnin
prenumeranter.
Länk: http://www.frihets-partiet.se/blog/?p=256
Peter Schjerva

Nyaste nytt om Radio Gagnef och Frihetspartiets radiostopp
Publicerad: 2010-06-15

Idag, tisdagen den 15 juni 2010, kom så äntligen besked rörande styrelsebeslutet
Gagnefs närradioförening fattade den 10 juni. Det beslut som fördröjdes i 10 dag
inte kunde sammanträda tidigare och även det beslut som utlovades information
anslutning till mötets avslutande!?
Läs allt om ärendet fram till och med idag på Frihetspartiets hemsida.
Länk: http://www.frihets-partiet.se/
Peter Schjerva
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Polen stödjer Frihetspartiet i kastreringsfrågan!
Publicerad: 2010-06-15

Polens underhus har antagit en lag om kemisk kastrering vid sexualbrott och ger
Frihetspartiet stöd för partiets politik.
Länk: http://www.frihets-partiet.se/blog/?p=252
Peter Schjerva

Intervju med Frihetspartiets Stockholmschef
Publicerad: 2010-06-14

I samband med Bad Girlsevenemanget i Strängnäs gjordes också en intervju med
Frihetspartiets Stockholmsavdelningens ordförande, Carina Sjutti. Klicka på
att komma till länkarna för intervjun.
Länk: http://www.frihets-partiet.se/blog/?p=248
Peter Schjerva

Frihetspartiet goes international!
Publicerad: 2010-06-13

Frihetspartiet har fått sin första internationella lokalavdelning: Frihetspartiet Th
mer på:
http://www.frihets-partiet.se/blog/?p=245
Peter Schjerva

Frihetspartiets veckosammanställning, vecka 23
Publicerad: 2010-06-12

Frihetspartiets arbetsvecka har kännetecknats av ett fruktlöst arbete kring radiopr
"Frihetspartiet".Den utlovade informationen kring radioprogrammet som skulle m
partiet i direkt anslutning till torsdagens styrelsemöte uteblev. Alla inblandade p
sig oanträffbara och allt vi fått reda på är att ett brev skickats till Frihetspartiet. P
har fortsatt yppande- och sändningsförbud varför partiet idag är lika kloka som ti
vad som egentligen händer och sker på Radio Gagnef. Fortsättning följer och all
information i ärendet kommer självklart att publiceras.

Frihetspartiet har också inlett auktionen på den motorcykel som Jompa skänkt pa
All information kring auktionen och motorcykeln finns publicerad under: http://
partiet.se/

Medlemsmöte i Norrköping, lördagen den 19:e från 15.00. Vi behöver ha in
förhandsanmälningar senast imorgon, söndag, till: peter.schjerva@frihets-partie
att ange om ni vill ha bokat hotellrum i anmälan.

Ett ärende som delvis berörde Frihetspartiet och delvis Nättidningen Payback ko
också under den gångna veckan. Det var GP som i en oseriös och underbyggd arti
angrepp på såväl partiet, nättidningen och nättidningens utgivare. Dock, kanske
lastas alltför mycket för artikeln. De agerar ju bara ombud för en mer maktstark ko
Sverige varför agerandet måste ses i ljuset av att det är ett beställningsjobb. Det
länge sedan Sverige hade fria medier...
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GP-artikel
Genmäle
Ursprungsartikel: http://www.frihets-partiet.se/index.php/artiklar/
Peter Schjerva

Hells Angels har lämnat in kontrakt
Publicerad: 2010-06-12

Hells Angels medlemmar har anklagats för att ha rånat tjallaren "Mega". Ett kont
uppvisats i ärendet som stadgar att: "Äganderätten till alla föremål bärande HA
eller dödskallelogo tillhör uteslutande HAMC Corp". I kontraktet framgår vidar
HAMC Corp ger mig rätt att inneha, skylta med eller bära föremål med HA:s m
dödsskallelogo är äganderätten till detta märke eller logo eller föremål bä
intet sätt överförd på mig, utan ligger hos HAMC Corp". Och slutligen ger kont
11 klubben rätt att återta varje sådant föremål oavsett var föremålen finns.

Den bil, motorcykel samt de elektroniska prylar som klubbmedlemmarna anklaga
rånat tjallaren på visar sig därför vara klubbens rättmätiga tillgångar. Det framg
tydligt i kontraktet varför återtagandet av föremålen också var helt juridiskt korre

Advokat Anders Lindstrand säger till GT: "Det här börjar likna en rättsskandal. P
åklagare har inga som helst bevis för att det skett ett rån. Jag tycker det är skrä
domstolen fortsatt låter min klient sitta häktad"!

Avtalslagen är glasklar. Du kan skriva eller muntligt avtala om i stort sett allting s
inte strider mot lagen. I detta fallet finns inga som helst tveksamheter rörande lag
varför kontraktet är bindande, avtalet gäller och den anhållne skall omedelbart f
fot. Den juridiska termen är : Pacta Sunt Servanda - Avtal skall hållas!

Så faller ännu en bit bort från underlaget för det stora tillslaget mot klubben. Det
tidigare sagts att sluta med att ingen kan fällas för någonting och att skattebetala
fet nota för att Västra Götalands stabsledning med Barbro Jönsson i spetsen skal
minuter i rampljuset. Nu är det snart dags för media att fatta galoppen. Polisen h
sedan slutat med brottsbekämpande verksamhet och sysslar numera bara med
brottsdemoniserande verksamhet.

Och, Babsan, tänk på att det är ett väldigt litet steg mellan The Wall of Fame och
Shame!
Länk: http://gt.expressen.se/nyheter/1.2020763/hells-angels-hemliga-kontrakt
Peter Schjerva
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Frihetspartiets motorcykel auktioneras bort!
Publicerad: 2010-06-11

Nu startar auktionen på Frihetspartiets hoj. Alla uppgifter om auktionen och hoj
upplagda på
Frihetspartiets hemsida.
Länk: http://www.frihets-partiet.se/
Peter Schjerva

Efterlysning!!
Publicerad: 2010-06-11

Sida 20

Nättidningen Payback

Efterlysning! En Harley-Davidsson tillh
Henning i STOKERS MC, ÅS, Norge blev
någon gång mellan tisdag kl 6 och torsdag
frå Stokers MC:s klubblokal. Zipper moto
Andrews växellåda. Ny Zodiacgaffel och
Supertrapp blås. Har någon information o
eller delar av cykeln så kontakta Henning
95 14 41 64
Peter Schjerva

Nu är de på G igen...
Publicerad: 2010-06-10

Nu är de på g igen den märkliga myndighet som visar föredrar att kalla poliser oc
helt andra tillmälen. I samband med det stora tillslaget i Göteborg härom sistone
polisen ut och sade: Det här är en av de största framgångarna i kampen mot or
brottslighet och den troligen största insatsen någonsin mot mc-kriminella".
framgång för polisen sammanfaller inte med någon annans mått på framgång. De
egna måttstockar att mäta efter som ger utslag för framgång där inga framgångar f
brukar kalla sådana produkter för a useless piece of shit men en mans junk är en
treasure.

Hur mäts framgång i brottsbekämpande verksamhet? Med det enda mått som syn
antalet lagföringar. I en av de största framgångarna någonsin, som polisen kallad
Göteborg, så återstår nu 2 personer i häktet till en kostnad av 2,2 miljoner vilket
miljoner per person. Kommer någon att fällas för brott i slutändan? Nej, troligtvi
mediakåta poliserna fick visa sig i media och TV och leka duktiga, små poliser o
av att de framgångsrikt bekämpar det som polisen själva definierar såsom grov, o
brottslighet. Men, framgång? Nej, då krävs en mängd lagförda individer. Denna i
bara ett svindyrt mediaspektakel i avsikt att demonisera mc-klubbar.

Idag fortsätter demoniseringarna. I UNT uppges idag att "2009 anhölls 92 person
resultat av aktionsgruppernas insatser runt om i Sverige. I fjol resulterade insa
endast två tingsrättsdomar på sammanlagt fem års fängelse". .."Utpressning
vanlig syssla för gängen och under de senaste tio åren har antalet anmälninga
cirka 200 procent".

92 anhålla men bara två fällda!? Det skulle 99 5 av mänskligheten beteckna som
fullständigt fiasko. Den sista procenten som tycker annorlunda är alla poliser.. V
domar mer bevisa? Jo, att hela satsningen mot organiserad brottslighet är ett fias
handlar om organiserad brottslighet utan om enskilda kriminella individers brott
Ingenting annat. Lägg pengarna på att sätta dit sexualbrottslingar m.m istället.

Utpressning är ett ämne som ligger polisen nära hjärtat. Kanske för att det är en e
specialitet? Otaliga bikers har ju upplevt att polisen besökt hyresvärdar, arbetsgi
för att övertala personerna att friställa och göra olika bikers hemlösa. Vad gäller
dokumenterade fall under 21 år vilket tidigare två olika statliga myndigheter fast
utredningar. Och, återigen: Antalet anmälningar har ökat!? Inte antalet fällande d
detta faktum säger just noll och ingenting.

Det är ju bara att jämföra siffrorna över antalet anmälda polisanställda: "2005
Riksenheten exempelvis 3 877 anmälningar mot polisanställda varav förunders
inleddes i 1 175 fall (30,3 %). I 67 fall lagfördes den polisanställda vilket mots
av de inkomna anmälningarna och 5,7 % av inledda förundersökningar".
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"Tre år senare, 2008, var antalet anmälningar 4 443 stycken och antalet inledd
förundersökningar 1 013, motsvarande 22,8 %. I 59 fall lagfördes den polisans
motsvarar i 1,3 % av de inkomna anmälningarna och i 5,8 % av de inledda
förundersökningarna".

Så, antalet anmälningar säger inget om den eventuella brottsligheten som f
Vad säger ni om det, polisen? Skall vi mäta i antalet anmälningar eller fälland
får ju ha samma måttstock för poliser som bikers. Och 4 443 anmälningar mot p
2008 säger ju i så fall väldigt mycket om den organiserade kriminaliteten som m
förekomma inom svenskt polisväsende...
Dagens skämt: Vet ni förresten varför muslimer aldrig biter en polis? Jo, för det
muslimer att äta griskött!

Länk: http://www.unt.se/uppsala/atta-aktionsgrupper-runt-om-i-landet-973275.a
Riksenheten för polismål
Sanningen om bikerkriminaliteten
Peter Schjerva

Genmäle till Göteborgsposten
Publicerad: 2010-06-09

Då Göteborgsposten idag publicerat en artikel rörande Nättidningen Payback oc
arbete har jag bemött artikelns olika falska utsagor i ett längre pressmeddelande
Länk till Newsmillgenmälet
GP-artikel
Ursprungsartikel om razzian och kostnaderna
Peter Schjerva

Frihetspartiets sammanställning, vecka 22
Publicerad: 2010-06-05

Frihetspartiets Stockholmsavdelning, med Carina Sjutti i spetsen, var under den
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på plats i Strängnäs och representerade och informerade kring Frihetspartiet. Me
Carina också den motorcykel "Jompa" skänkt Frihetspartiet. Se bild ovan.

Frihetspartiet har fått ännu en lokalavdelning. Denna gången är det Frihetspartie
som startats upp. Kontaktperson: Mathias 0733-39 00 26. Alla som vill ge Frihe
aktivt handtag och bor i Värmland, kontakta Mathias!

Söndagen den 30 maj var en historisk dag för Frihetspartiet. Det första rikstäckan
radioprogrammet någonsin under titeln “Frihetspartiet” sändes då i Radio Gagne
Programmet gick via webblänk ut över hela Sverige. Programledare DiJay Jenkert
studion var Frihetspartiets programledare Anders Zillén.

Länk till det sända programmet återfinns på: http://www.frihets-partiet.se/blog/?

Radioprogrammet hann inte mer än sändas en gång från problemen började. Rad
stoppade radiosändningarna efter ett påstått hot. Ett hot som både partiet och de
ombud förvägrades ta del av. Därför tvingades partiet att göra en formell polisanm
Polismyndigheten i Dalarna som Säkerhetspolisen. Säpo är ju instansen att anm
mot politiker. En förundersökning har påbörjats i ärendet och övertas från och m
den 7:e juni av Justitiekanslern. Läs om hels händelseförloppet på: http://www.f
partiet.se/

Under fredagen var det dags för nästa tur kring ärendet med det stoppade
Frihetspartietprogrammet. Ordföranden står nu inte längre till att det framförts et
han från början angav detta som enda skäl till att sändningen stoppades. Detta ti
Frihetspartiets ordförande som partiets juridiska ombud. Se:
http://www.dalademokraten.se/sida/id/123599/

Frihetspartiets kommentar: Rune Björk ringde först upp mig, Peter Schjerva, o
att sändningen stoppats på grund av hot och sedan upprepade han samma histor
juridiska ombud. Han vägrade att göra både en polisanmälan och att visa oss sj
Därför hade vi inget annat val än att göra en egen polisanmälan så att vi fick fram
Sanningen visar sig nu vara att det fanns inget hot varför den bakomliggande orsa
dimma. Men, den pågående polisutredningen kan kanske ge oss sanningen. Hot,
externa påtryckningar är väl de tre skäl som kan föreligga till beslutet om avbryta
radiosändningarna. Visst, misstänkte vi att det kanske inte förekommit något hot
anledningen till att vi polisanmälde hoten. Anmälningarna var således ett sä
och skruva upp hettan och trycket för att få fram sanningen.

Nu skyller Björk istället på att det inte finns något avtal. Programledaren är enski
radioföreningen. Han har slutit ett avtal med ordföranden och den ansvariga utgi
Radio Gagnef. Avtalet säger att programledaren skall vara neutral men att progra
uteslutande får handla om Frihetspartiet. Namnet på programmet - Frihetspartiet
också att vi har rätt i sak. Fortsättning följer...
Frihetspartiet vill slutligen bara påminna om Partiets medlemsmöte i Norrkö
Obligatorisk förhandsanmälan senast söndagen den 13:e juni till peter.schjerva
partiet.se
Peter Schjerva

Payback gratulerar idag Jönke på femtiårsdagen!
Publicerad: 2010-06-05

Jönke fyller idag 50 år. En länkad intervju ger en kort inblick i hur Jönke själv se
tilldragelsen.
Länk: http://www.bt.dk/bttv/clip/44/10549
Peter Schjerva
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Radio Gagnef backar om hotet mot Frihetspartiet
Publicerad: 2010-06-04

Radio Gagnef har rökts ut ur sin håla och tvingats erkänna att det inte förekomm
som bakgrund till stoppandet av Radioprogrammet Frihetspartiet. "Det finns ing
bara skitsnack, säger Radio Gagnefs ordförande Rune Björk". Ett yttrande som
fritt för spekulationer om vad som föregått stoppet av radiosändningen.

Rune Björk uppger vidare att: "Något avtal har enligt honom aldrig upprättats.
muntlig överenskommelse ska ha funnits där Frihetspartiet gått in som ekonom
två program i veckan. Istället var partiet med och sände programmet. Alla som
närradio måste ha sändningstillstånd, något som Frihetspartiet saknar".

Frihetspartiets kommentar: Rune Björk ringde först upp mig, Peter Schjerva, o
att sändningen stoppats på grund av hot och sedan upprepade han samma histor
juridiska ombud. Han vägrade att göra både en polisanmälan och att visa oss sj
Därför hade vi inget annat val än att göra en egen polisanmälan så att vi fick fram
Sanningen visar sig nu vara att det fanns inget hot varför den bakomliggande orsa
dimma. Men, den pågående polisutredningen kan kanske ge oss sanningen. Hot,
externa påtryckningar är väl de tre skäl som kan föreligga till beslutet om avbryta
radiosändningarna. Visst, misstänkte vi att det kanske inte förekommit något hot
anledningen till att vi polisanmälde hoten. Anmälningarna var således ett sä
och skruva upp hettan och trycket för att få fram sanningen.

Nu skyller Björk istället på att det inte finns något avtal. Programledaren är enski
radioföreningen. Han har slutit ett avtal med ordföranden och den ansvariga utgi
Radio Gagnef. Avtalet säger att programledaren skall vara neutral men att progra
uteslutande får handla om Frihetspartiet. Namnet på programmet - Frihetspartiet
också att vi har rätt i sak. Fortsättning följer...
Länk: http://www.dalademokraten.se/sida/id/123599/
Om anmälan: http://www.frihets-partiet.se/
Peter Schjerva

Luleå kommun har överklagat Förvaltningsrättsnederlaget
Publicerad: 2010-06-04

Luleå kommun har överklagat Förvaltningsrättens dom som i ett sve
och förklarade Västförbudet inom kommunala lokaler som olagligt o
med yttrandefrihetslagen. Det intressanta är skrivningen i överklagan
hemställer samtidigt om anstånd till och med den 25 augusti 2010 m
inkomma med motiveringarna för överklagandet".
Känner de sig oroliga eller oroliga nu uppe i Luleå Kommun? Det
inte lätt att motivera varför grundlagen skall åsidosättas..Det kan bli
svettig sommar för kommunalpamparna i Luleå, på mer än ett sätt.
Peter Schjerva

Radio Gangnef stoppar Frihetspartiet efter hot!
Publicerad: 2010-06-02

Andra programmet om "Frihetspartiet" på Radio Gangnef stoppas efter hot mot r
Länk: http://www.frihets-partiet.se/
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Peter Schjerva

Radioprogrammet "Frihetspartiet"
Publicerad: 2010-05-31

Söndagen den 30 maj var en historisk dag för Frihetspartiet. Det första rikstäckan
radioprogrammet någonsin under titeln “Frihetspartiet” sändes då i Radio Gagne
Programmet går vi webblänk ut över hela Sverige.

Programledare DiJay Jenkert och gäst i studion var Frihetspartiets programledare
Länk: http://www.frihets-partiet.se/blog/?p=241
Peter Schjerva

Frihetspartiets helg
Publicerad: 2010-05-31

Så har en helg passerat och Frihetspartiet har sänt sitt första egna radioprogram, f
Värmlandsavdelning och varit på plats i Strängnäs. Visst, händer det saker kring

För er som missade Frihetspartiets radiodebut kan meddelas att en fil med radiop
kommer att göras tillgänglig så fort vi fått den från radiokanalen.

Frihetspartiets Stockholmsavdelning, med Carina Sjutti i spetsen, var under helg
Strängnäs och representerade och informerade kring Frihetspartiet. Med sig had
den motorcykel "Jompa" skänkt Frihetspartiet. Mer om hojen, Jompas fantastiska
Frihetspartiet och försäljningen av hojen senare under veckan.
Peter Schjerva

Frihetspartiet Värmland bildat
Publicerad: 2010-05-31
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Nu är Frihetspartiet Värmland bildat. Kontaktperson: Mathias 0733-39 00 26
Frihetspartiet ett aktivt handtag och bor i Värmland, kontakta Mathias!
Peter Schjerva

När inte polisen eller lagen förmår skydda en..
Publicerad: 2010-05-31

Överfallsvåldtäkter och sexuella övergrepp ökar alltmer i landet och ser man till
procentuella antalet fällda i förhållande till anmälningarna i samband med dessa
det sig snart inte att ens anmäla.
Självförsvarsprylar
Peter Schjerva

Dennis Hopper har avlidit!
Publicerad: 2010-05-30

Dennis Hopper avled i morse i sitt hem i Venice, California. Dennis Hopper blev
och kommer framförallt att bli ihågkommen för sin oförglömliga roll i kultrullen
Dennis Hopper medverkade även i den senare Quentin Tarrantino-bikerrullen "H
2008.
Länk till ett unikt bildspel kring Easy Rider
Peter Schjerva

Frihetspartiets veckosammanställning, vecka 21
Publicerad: 2010-05-29

Veckan inleddes med att Frihetspartiets nya skribent Gripsen skrev en artikel om
begick tjänstefel: http://www.frihets-partiet.se/index.php/artiklar/

Frihetspartiet levererade nytt tryckbart eller utskrivningsbart reklammaterial. Nya
samt en A3-affisch. Affischen går att använda både såsom affisch eller som flyer.
är högupplöst och möjligt att storleksförändra/skala. Fritt att använda i oredigera
högerspalten på: http://www.frihets-partiet.se/index.php/medlem-gaavor/

Frihetspartiet publicerade också en artikel om jätterazzian i Göteborg. En artikel
kostnaden i förhållande till resultatet: http://www.frihets-partiet.se/index.php/ar
Frihetspartiet bjöd också in till medlemsmöte den 19 juni:
http://www.payback.name/#Medlemsmöte_för_Frihetspartiet samt
http://www.payback.name/#Information_från_Frihetspartiet

Media skrev om medlemsmötet: http://www.folkbladet.se/nyheter/norrkoping
articleid=5227270

Och sist men också störst lanserade Frihetspartiet sin lösning på media-exponeri
Ett eget rikstäckande radioprogram med 90 000 garanterade lyssnare:
http://radio.frihetspartiet.se/
samt: http://www.payback.name/#Frihetspartiet_-_Nu_som_radiprogram!
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Ni som ännu inte är medlemmar i den nya folkrörelsen Frihetspartiet betala in 10
person och år. Bankgiro: 460-6125. För större sällskap finns en anmälningsblank
högerspalten på http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.frih
2Findex.php%2Fmedlem-gaavor%2F&h=ba8d2 Fyll i uppgifterna och mejla bla
info@frihets-partiet.se och inbetala samtidigt 100 kr/person.

Peter Schjerva

Frihetspartiet - Nu som radiprogram!
Publicerad: 2010-05-29

Frihetspartiet, nu som rikstäckande radioprogram! För att få ut information kring
lanserar vi nu vårt nya medel. Ett radioprogram helt tillägnat Frihetspartiet.

DiJay Jenkert, programledaren, har en trogen lyssnarskara på 90 000 personer s
har en garanterad spridningseffekt! I första programmet som sänds söndagen den
16.00-18.00 djupintervjuas partiledare Anders Zillén.

“Frihetspartiet” kommer att sändas under två timmar, två gånger i veckan. Sö
16.00 och 18.00 samt onsdagar mellan 18.00 och 20.00. Programmet är en del av
Gagnefs närradio och går ut över hela landet via webbradio.

Radioprogrammet skall ses som en motreaktion då massmedia under en längre ti
dörrarna för all information om Frihetspartiets program, ståndpunkter och artikl
Frihetspartiet har då behövt en alternativ publiceringskanal att sprida informatio
kunskapen kring partiet ut till allmänheten. Radioprogrammet är via webbradion
och kan inte obstrueras.

Frihetspartiet behöver nu hjälp att sprida informationen kring programmet. Skriv
programmet på hemsidor, bloggar, facebooksidor m.m. Länka till nedanstående
informationssida var helst ni kan och så ofta ni kan.
För vidare information: http://radio.frihetspartiet.se
Peter Schjerva

Media uppmärksammar Frihetspartiets medlemsmöte
Publicerad: 2010-05-28

Nu har massmedia fått upp ögonen för Frihetspartiets medlemsmöte.

Är ni flera som vill gå med på en gång, så finns det upplagt en anmälningsblanke
mejla över och i samma andetag sätta in en klumpsumma . Se: http://www.frihets
partiet.se/index.php/medlem-gaavor/

Länk: http://www.folkbladet.se/nyheter/norrkoping/artikel.aspx?articleid=5
Peter Schjerva

Nättidningen Payback tackar Gooseloose MC för gåvan!
Publicerad: 2010-05-27

Payback tackar idag Snulle MC för gåvan till Paybacks verksamhet!

Nättidningen Payback drivs helt på ideell basis varför bidrag till verksamheten
nödvändighet. Ekonomiska bidrag är en absolut förutsättning för att mitt personl
både Nättidningen Payback och Frihetspartiet skall kunna fortgå. Därför, tack som
Gooseloose MC!
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Love & Respect
Peter Schjerva
Nättidningen Payback, Bankgiro: 5394-9392.

Information från Frihetspartiet
Publicerad: 2010-05-27

Frihetspartiets Östergötlandsavdelning står som värd för partiets medlemsmö
19 juni från 15.00. Obligatorisk föranmälan till peter.schjerva@frihets-partiet.se
deltagare är avgörande för vilken möteslokal som kommer att användas. Österg
lokalavdelning står också för kvällens festligheter som kommer att avhållas i Vip
lokaler.

Det är nu bara 2 dagar kvar till Frihetspartiet offentliggör information kring sitt n
grepp för att ta mediaplats! Ta del av informationen på lördag!
Peter Schjerva

Medlemsmöte för Frihetspartiet
Publicerad: 2010-05-26

19 juni hälsas Frihetspartiets betalande medlemmar välkomna till umgänge och
klockan 15.00 och framåt i Norrköping. Förhandsanmälan: peter.schjerva@frihe
Mat och dryck till klubbpris.Festligheter på kvällen då även intresserade är
välkomna.Övernattningsmöjligheter i fyrabäddsrum på vandrarhem för 150-175
person. Uppgifter om övernattning önskas i samband med förhandsanmälan.
Peter Schjerva

En tjallares ansikte
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Publicerad: 2010-05-26

Klargörande för den som ännu tror på polismyndigheternas förträffliga spanings
utredningsarbete. Det var inte något framgångsrikt polisarbete som låg bakom raz
Göteborg förra veckan. Det var en low-life tjallares uppgifter som var grunden til
tillslaget.

Tjallarens namn är Mikael "Mega" Johannesson. Tidigare medlem i Hells Angel
Personen syns på fotot ovan.

Jag citerar ännu en gång författaren Jan Myrdal och vad han anser om tjallare:
En författare med huvudet på skaft: ”Alla har vi våra svagheter. Dessa svagheter b
människor bör hjälpa och stödja varandra. Ett fyllo eller en knarkare behöver hj
mördare är en olycklig människa vars namn och foto aldrig borde publiceras. Me
är något annat. En angivare har inget människovärde. En angivare har frivilligt st
varje gemenskap.”
Peter Schjerva

Frihetspartiet om razzian i Göteborg
Publicerad: 2010-05-26

Frihetspartiet har publicerat en artikel om förra veckans storrazzia i Göteborg d
stora kostnaderna i förhållande till det ringa resultatet samt satt in händelsen i et
sammanhang.
Länk: http://www.frihets-partiet.se/index.php/artiklar/
Peter Schjerva

Nytt reklammaterial för Frihetspartiet
Publicerad: 2010-05-25

Frihetspartiet har uppdaterat sitt fria reklammaterial med A4-flyers och en fö
storlek. Fler kommer efterhand så håll utkik!
Materialet går att skriva ut med oförändrad kvalité med en färglaserskrivare eller
Affischerna går att skala/omvandla till valfri storlek. Affischerna går att använda
affischer eller flyers.
Länk: http://www.frihets-partiet.se/index.php/medlem-gaavor/ i högerspalten.
Peter Schjerva

Uppmaning till medlemsskap i Frihetspartiet
Publicerad: 2010-05-24

I morgon är det den 25:e och lönedag för många i Sverige. Support Frihetspartiet
med som medlem och inbetala 100 kronor/person och år på bankgiro: 460-6125

Är ni flera stycken som vill bli medlemmar finns det en anmälningsblankett p
http://www.frihets-partiet.se/index.php/medlem-gaavor/. Bara att fylla i namnen
dokumentet till info@frihets-partiet.se samt inbetala en klumpsumma till Frihet
bankgiro: 460-6125
Peter Schjerva

Frihetspartiet ger replik till Miljöpartiet i bensinskattefrågan
Publicerad: 2010-05-24
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Frihetspartiet har gett replik på Miljöpartiets Maria Wetterstrands artikel rörande
bensinskattehöjning.
Länk: http://www.frihets-partiet.se/index.php/artiklar/
Peter Schjerva

Frihetspartiet publicerar artikel om två polismäns tjänstefel
Publicerad: 2010-05-24

Frihetspartiets nya skribent Gripsen har skrivit en artikel om två polismän som be
Länk: http://www.frihets-partiet.se/index.php/artiklar/
Peter Schjerva

Angående ett västförbud i Göteborgs kommun
Publicerad: 2010-05-23

Information om Göteborgs kommuns skrivning kring ett kommande förslag om v
krogmiljön i Göteborg samt Sveriges Hotell & Restaurang företagares (SHR) yttra
3. Allmänna principer för alkoholservering

I sista stycket under rubricerat avsnitt anges att "För att skapa och trygga en god a
restaurangens anställda och en trivsam miljö för restaurangens gäster ska restaura
tillåta den speciella dresscode, till exempel västar med emblem, som förekomme
organisationer med huvuddelen dokumenterat straffade medlemmar." (OBS! Sist
meningen rättad till aktuellt textförslag som ändrats efter SHR avgivit sitt yttrand
förändrar ju dock ingenting i sak rörande SHR:s yttrande då identisk problematik

SHR Västra delar uppfattningen att det ska råda en god arbetsmiljö för de anst
restaurang samt att miljön på restaurangen ska vara trivsam för gästerna. Emellert
den föreslagna bestämmelsen är högst tveksam som en del av de föreslagna riktli
medför praktiska problem för tillståndshavarna. För det första måste sägas att det
stå i strid med alkohollagen att någon med exempelvis en väst med visst emblem
restaurang med serveringstillstånd, så länge personen ifråga uppfyller alkohollag
ordning och nykterhet och inte begår något brott på serveringsstället.

Vidare kan konstateras att det många gånger är omöjligt för en tillståndshavare a
personer och/eller organisationer som är att betrakta som kriminella samt vilka e
märken eller symboler som står för vad.

Vår uppfattning är att organiserad brottslighet av olika slag är ett allvarligt samh
som med kraft måste motverkas, men att detta inte bör göras genom att ålägga till
en regel som den nu diskuterade i stadens riktlinjer för alkoholservering.
Kommunfullmäktige sammanträder nästa gång den 3 juni och förväntas då fatta
Länk till källdokumentet
Peter Schjerva

Frihetspartiets veckosammanställning, vecka 20
Publicerad 2010-05-22

Frihetspartiet har under den gångna veckan publicerat artiklar samt arbetat vidar
större projekt.

Frihetspartiet har publicerat en artikel på temat: Riksenheten för Polismål - Ett s
Länk: http://www.frihets-partiet.se/index.php/artiklar/
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samt på Internets största debattsajt: http://www.newsmill.se/artikel/2010/05/16/
for-polismal-ett-skamt
på: http://www.frianyheter.nu/
samt slutligen på Nättidningen Sourze: http://www.sourze.se/Riksenheten_f%c3
b6r_polism%c3%a5l_%e2%80%93_rena_sk%c3%a4mtet_10710550.asp

Frihetspartiet har vidare publicerat en artikel om det föreslagna västförbudet i G
kommun: http://www.frihets-partiet.se/index.php/artiklar/
Frihetspartiet har också introducerat en ny skribent, Annica Karlsson, som bö
spegla det kvinnliga perspektivet på våldtäkt och kastrering: http://www.frihets
partiet.se/blog/?p=223

Två saker till: Betalande medlemmar är varje organisations bas för överlevnad oc
Vi behöver fler medlemmar för att trygga den framtida existensen och för att kun
effektivt arbete. Så support Frihetspartiet genom att gå med som medlem och inb
kronor/person och år på bankgiro: 460-6125. Anmälningsblankett finns ocks
medlem/gåvor. Bara att fylla i namnen och inbetala en klumpsumma till Frihetsp
bankgiro: 460-6125.

Och slutligen: Media har, förmodligen utefter order från högre babyblått h
försök till mediapublicering för Frihetspartiet. Debattartiklar, pressmeddeland
och ställningstagande kring partiet, allting fastnar i censurnätet och slinker in
igenom. Därav att partiet fått utnyttja alla fria instanser under en tid för att
få ut något om våra ståndpunkter och vårt program.

I nästa vecka kommer en medial bomb att explodera. Frihetspartiet har löst med
för gott och kommer att ha en ostoppbar källa för rikstäckande publicitet. Mer
kring detta följer i veckan som kommer.
Peter Schjerva

Om mc-razziorna: Man får inte ha för stora pretentioner...
Publicerad 2010-05-22

I olika åldrar har olika personer individuella tolkningar och mått för framgångar.
åldrarna kan framgångar mätas i de första stegen eller det första ordet. I ungdome
höjts till att avse det första "ligget" eller att få omkull den snyggaste bruden. I vu
framgångar exempelvis mätas i att framgångsrikt ha genomgått prövningen som h
och prospect och uppnått fullvärdig medlemsstatus. Men det är i vår värld.

I polisens värld är det annorlunda. Där får man inte ha för stora pretentioner f
krävas för att ens anse en enskild händelse vara: "Det här är en av de största fram
kampen mot organiserad brottslighet".

Vad pratar jag då om? Den senaste veckan har media översvämmats av artiklar kr
i Umeå, Luleå, Svenljunga, Helsingborg och framförallt i Göteborg. Enligt uppgi
deltog i en mediauppmärksammad cirkus. Med Nationella Insatsstyrkan, Rikskrim
Länskriminalen, Kronofogden, specialförstärkta polisbilar, monsterbilen Sandca
kunna forcera grindar med mera. Tre helikoptrar var också på plats visande att gri
flyga. Allt i avsikt att göra aktionen så mediaspektakulär som möjligt. Vad denna
kostat skattebetalarna är det som vanligt ingen mediaaktör som frågat sig och
relation till insatsens resultat vilket varje tänkande individ självfallet borde g

När dimman skingrats återstår resultatet. 21 personer greps i Göteborg, 12 person
anhållna ett kort tag och fem personer häktades varav 1 för rån samt fyra för vape
är alltså fälld för någon brottslighet och bli inte förvånade om det visar sig att in
person kommer att fällas för något enda brott. För vem minns inte motsvarande p
Hells Angels MC, Karlstad i fjor? Hittills har ingen fällts för brott i samband med
heller. Återstoden där utgörs av tre enskilda medlemmar samt 12 företagare runt
Oberoende av hur rättsfallet slutligen kommer att utvecklas hade således inte raz
någonting med Hells Angels som klubb att göra utan var bara en aktion riktad mo
och media i avsikt att på ett spektakulärt vis försöka måla upp en skenbild av hur
klubben är.
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Enskilda medlemmar må begå brott inom vilken mc-klubb som helst. Ingen som
Men för att en klubb skall kunna hållas ansvarig för ett brott måste klubben bevi
planerat, verkställt samt njutit profiten av brottet annars är det alltid frågan om e
individers kriminalitet som inte har med klubben att skaffa!! Skall det vara så

Jätterazzian i Göteborg betecknas som den största insatsen någonsin mot mc
här är en av de största framgångarna i kampen mot organiserad brottslighet oc
troligen största insatsen någonsin mot mc-kriminella".

Razzian har kostat skattebetalarna miljoner. Den borde ha kostat än mer då v
åtskilliga värden blivit förstörda på ett flertal ställen runt om i Sverige på grund a
polisvandalernas sätt att genomföra razziorna och husrannsakningarna. Värden s
Riskpolisstyrelsen vanemässigt vägrar betala. Men vem hade räknat med att polis
ansvar för sina egna handlingar? Det har ju aldrig skett tidigare och det fodras ju
en stake för en sådan handling och hade de haft sådan hade de ju inte behövt gen
kukförlängande aktioner, som Leif G W Persson så vänligt kallat arbetet mot orga
brottslighet.

Framgång för polisen kan alltså konstateras mätas i mediapublicering. På detta v
inte dagens polis ifrån andra mediakåta personligheter. Nej, de kan inräknas i sam
Anna Anka, Gynning, Blondinbella med flera personer som inte heller gjort n
prestation som motsvarar deras mediaplats.

Det ytterst allvarliga i sak är bara att dessa aktioner tjänar ett enda syfte: Att inf
visa upp en bild av mc-klubbarna såsom farliga och kriminella. När målen 1rätten har nästan samtliga personer, som initialt häktats, för länge sedan fallit bo
misstankar och avförts ur utredningarna. Någon enda person kanske återstår som
för enskilt brott. Mönstret är detsamma gång på gång för de som vill och vågar se
Men, ingen vågar i dagens mediasverige se detta och återge fakta för allmänheten
svagt!

Polisen i Sverige har de senaste åren tillförts historiskt stora summor och extra pe
kamp mot så kallad organiserad brottslighet. Då samma poliskår inte förmår uppv
som i brottsbekämpande verksamhet, alltid måste mätas i antalet lagföringar, har
mediaexponering fått ersätta lagföring. En persontät aktion, om än utan några for
men med stor mediaexponering, betecknas därför som den största framgången n
organiserad brottslighet!??? Det är illa, det är ytterst allvarligt och det är ett bevi
styr allmänhet såväl som mediarapporteringen numera i Sverige!

Jag undrar bara när svenska journalistkåren skall hämta ut hjärnorna från hittego
på Rikspolisstyrelsens effektavdelning?
Länkar: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7168060.ab
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=3712167
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.374475-ha-s-president-fri-fem-haktade
Peter Schjerva

Payback gratulerar Scanbike till de hundra!
Publicerad 2010-05-22

Nättidningen Payback sällar sig till Scanbikes gratulanter och sänder välgångs
det hundrade utkommande numret! The Real Deal Bikermagazine har alltså
producerat 100 st tidningar. En anmärkningsvärd och mycket stark presentation d
varit ett enkelt jobb. Myndigheterna har gjort sitt yttersta för att stigmatisera och
försvåra försäljningen av Scanbike. Försäljningsställen har kontaktats och utö
påtryckningar emot för att upphöra med försäljningen. Aktioner som i många fall
framgångsrika. Men Scanbike har stått stark i motvinden och drivits av hängivna
personer som inte vikt ner sig på grund av svårigheterna och har framgångsrikt f
seger.

Scanbike är den enda bikertidning som speglar alla aspekter inom bikerkulturen.
personporträtt, artiklar om klubbar och mc-evenemang, ja helt enkelt allt som be
bikerkulturen. Nu är det upp till alla oss inom bikerkulturen att stödja vår egen ti

Sida 32

Nättidningen Payback

trygga Scanbikes fortsatta existens. Och hur vi gör då detta bäst? Jo, genom att pr

1 år 6 nummer 348 SEK, 2 år 12 nummer 630 SEK, Postgiro: 37 48 92 - 8 Bankg
6263.

Och, alla ni klubbar därute: Skaffa klubbprenumeration! Självklart vill alla ha et
som man kan gå tillbaka till och läsa om alla reportage. För 1 680 kr får alla klub
att få en tidning till klubben samt 5 andra skickade direkt hem till medlemmarna
ytterligare 199 kr per person kan ni fylla på med hur många nummer extra till var
behöver. Och, mejlar ni in ert ryggmärke till: pren@scanbike.se så får ni er klubb
varje kommande Scanbikenummer.
Vad väntar ni på?
Länk: http://www.scanbike.se/index.php?id=291
Peter Schjerva

Old Eagle och Bovens Tidning
Publicerad 2010-05-22

Old Eagle, företaget som även ansvarar för "Bovens Tidning med tillhörande blo
utförsäljning av hela sitt lager av tuffa huvtröjor med mera. 50 % på alla kläder. M
andra häftiga bikerprylar, vapen, posters med mera. Ja, det går helt enkelt inte att
måste ses. Gå in på sajten och ta en flukt!
Bovens Tidning med tillhörande blogg är en oberoende aktör som valt att ta st
Frihetspartiet! Genom en mängd inlägg på bloggen samt genom att ge plats fö
partiet i Bovens Tidning är Old Eagle värd kulturens ömsesidiga support och st

Bovens Tidning är Nordens största underground nyhetsbrev med cirka 35 000 pr
Länk: http://www.oldeagle.se/butik/
http://www.bovenstidning.nu/
Peter Schjerva

Frihetspartiet om Riksenheten för polismål
Publicerad 2010-05-21

Nu har även Nättidningen Sourze beslutat sig för att publicera artikeln om Rikse
polismål.

Länk: http://www.sourze.se/default.asp?
ItemID=10710550&lngArticleID=10710550&blnRateResult=True&strRateErro
Peter Schjerva

Dementi och rättelse: Kvinna angav inte Red Devils MC!!
Publicerad 2010-05-21

Payback skrev onsdagen den den 18 maj om en artikel i Hallands Nyheter där tid
felaktigt påstod att en kvinna uppvisat spår av cannabis i blodet och skyllt detta
hon utsatts för passiv haschrökning i samband med ett besök hos Red Devils MC

Det visar sig nu att Hallands Nyheter har tagit uppgifterna helt ur det blå, kanske
fått uppgifterna direkt från farbror Blå? Vid en genomgång av såväl rättegångspro
forundersöknings- och vidare förhörsprotokoll finns inte en enda rad om att kvin
utsatts för passiv haschrökning hos Red Devils MC. Uppgifterna kan således full
beläggas att vara ett lika smutsigt som grovt lögnaktigt försök att smutskasta Red
något klubben inte har ett dugg med att göra. Ett stycke riktigt dålig stil av Hallan
och deras eventuella informatörer!
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Kvinnan, som är en vän till Red Devils MC, är således absolut inte någon tjalla
velat göra gällande!

Länk till tidigare artikel:
http://www.payback.name/#Passiv_haschrökning_bakom_razzia_och_husranns
Peter Schjerva

Frihetspartiet och kvinnoperspektivet på våldtäkt och kastrerin
Publicerad 2010-05-21

Frihetspartiets nya skribent Annica Karlsson har skrivit en artikel utifrån ett kvin
om våldtäkt och kastrering.
Länk: http://www.frihets-partiet.se/blog/?p=223
Peter Schjerva

Frihetspartiet om västförbud i Göteborg
Publicerad 2010-05-20

Frihetspartiet har skrivit en artikel om det föreslagna västförbudet i Göteborg.
Länk: http://www.frihets-partiet.se/index.php/artiklar/
Peter Schjerva

Ibland säger en bild faktiskt mer än tusen ord
Publicerad 2010-05-18

Peter Schjerva
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Passiv haschrökning bakom razzia och husrannsakan
Publicerad 2010-05-18

Under lördagen slog en massiv polisstyrka till mot Red Devils MC, Svenljunga.
togs med för förhör utan att delges någon brottsmisstanke. Husrannsakan och Ra
föranledde då denna massiva polisinsats? Mord? Terroristbrott? Högförräderi s
tårtkastning på konungen vilket ju historiskt sett lett till ett förvånansvärt högt st
var nog frågan om någonting betydligt mindre allvarligt.

I dagens Hallands Nyheter publiceras en blänkare om att "Drogad skyllde på
haschrökning". Det visar sig att en kvinna i januari uppvisade spår av cannabis i
Kvinnan påstår att hon samma kväll besökt RD men att hon inte själv rökt på
pasiv haschrökning? Trovärdigt? Rättsmedicinalverket säger att det inte är trolig
sig narkotikan genom passiv rökning varpå hon döms till 30 dagsböter à 50 krono

Kvinnan är helt tydligt inte särskilt begåvad. Hon har säkert inte alla cannabispla
hemma, så att säga. Inte nog med att hon inte kan komma upp med en bättre hist
fått i sig rökat genom passiv rökning. Hon skyller dessutom i sin fantasilöshet sit
klavertramp på en mc-klubb. Inte sså smart, bruden!

Vad mer finns att säga i fallet? Ja, jag skulle kunna säga en hel del som grovt
tryckfrihetens råmärken vilka jag bör hålla mig inom med tanke på Payback utgiv
jag lägger istället tyckandet i en av våra mest internationellt kända författares mu
följande angående tjallare:
”Alla har vi våra svagheter. Dessa svagheter bör vi förstå; människor bör hj
varandra. Ett fyllo eller en knarkare behöver hjälp. En tjuv, en mördare är en o
människa vars namn och foto aldrig borde publiceras. Men en angivare är n
angivare har inget människovärde. En angivare har frivilligt ställt sig utanf
gemenskap.” - Jan Myrdal

Länk: http://hn.se/nyheter/omkretsen/1.825076-drogad-skyllde-pa-passiv-hasch
Relaterad artikel: http://www.bt.se/nyheter/svenljunga/polisen-slog-till-mot(1924616).gm
Peter Schjerva

Luleå kommun överklagar, av princip och inte utefter saksk
Publicerad 2010-05-18

En enig politikerkår i Luleå kommun beslöt idag att överklaga förlusten i västdom
kammarrätten. Luleås kommunalråd Karl "Stor i Korken" Pettersson uttalade apr
Norrländska Socialdemokraten: "Och skulle vi förlora även där så är min bed
kommer att överklaga vidare eftersom detta är en så principiellt viktigt fråga ,
Länk: http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleID=5372442

Undertecknad har lämnat följande kommentar till artikeln: Två Förvaltningsr
Södermanland, har kommit till samma slutsats och dom: Att den grundlagsskydd
yttrandefriheten omfattar rätten att ge till känna sin åsikt genom att bära kläder s
eller grupptillhörighet samt att besluten om klädregler i Eskilstuna krogvärld sam
kommunala lokaler fattats utan stöd i någon lag. Det sistnämnda helt nödvändig
kommun eller annan instans vill fatta ett beslut som begränsar yttrandefriheten. D
som därför förespråkar att gå vidare i den juridiska procesen är personer som sam
förespråkar ett rent slöseri med skattemedel då en överklagan inte har några som
möjligheter att vinna framgång.
Peter Schjerva

Frihetspartiet om Riksenheten för Polismål - Ett skämt!
Publicerad 2010-05-16

Frihetspartiet har publicerat en artikel på temat: Riksenheten för Polismål - Ett s
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Länk: http://www.frihets-partiet.se/index.php/artiklar/
samt på Internets största debattsajt: http://www.newsmill.se/artikel/2010/05/16/
for-polismal-ett-skamt
och på: http://www.frianyheter.nu/
Peter Schjerva

Frihetspartiets veckosammanställning, vecka 19
Publicerad 2010-05-15

Frihetspartiet jobbar på med att sjösätta två stora projekt. Ett arbete som inte syn
men som kommer att innebära mycket för partiet i det långa loppet. Därför finns
så mycket att redovisa för veckan som gick.

Frihetspartiet har lanserat officiellt partimaterial. loggor, flyers, dekal- och trycko
högupplösta filer. Material som står alla fritt att använda i oredigerat skick. Skriv
färglaser eller tryck upp.
http://www.frihets-partiet.se/index.php/medlem-gaavor/

Frihetspartiet har också publicerat första artikeln om "Övervakningens konsekven
http://www.frihets-partiet.se/index.php/artiklar/
Peter Schjerva

Övervakningssamhällets konsekvenser
Publicerad 2010-05-14

Frihetspartiet har publicerat en inledande artikel på temat Övervakningssamh
konsekvenser.
Länk: http://www.frihets-partiet.se/index.php/artiklar/
Peter Schjerva

Frihetspartiet lanserar officiellt reklammaterial
Publicerad: 2010-05-13

En massa officiellt partimaterial är nu upplagt under rubriken "Material" under m
Allt material är fritt att använda i oförändrat skick och kan tryckas upp eller skriv
högupplösta filer. Eps-filerna öppnas förslagsvis i Photoshop.
Frihetspartiets officiella marknadsföringsmaterial. Materialet är fritt att anvä
skick. Det är tillåtet att förstora eller förminska material men inte att förändra.
Allt ligger under rubriken "Material" i högerspalten.
Länk: http://www.frihets-partiet.se/index.php/medlem-gaavor/
Peter Schjerva

Jönke frikänd i Danmarks högsta domstol
Publicerad: 2010-05-13

Den segdragna rättssaken kring Jørn "Jønke" Nielsens självklara rätt att bruka n
försvar när "Jønke og et medlem af håndlangerbanden AK81 overfaldet af en kn
mand, der stak Jønke på kroppen. Efter en kort tumult lykkedes det rockerne at
fra overfaldsmanden, og herefter var det Jønkes og medhjælperens tur til at f
nu över och Danmarks högsta domstol värderade "at rockernes reaktion p
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udsat for et uventet overfald ikke burde være strafbart".
Länk: http://ekstrabladet.dk/112/article1345289.ece

Nu återstår bara prövningen om Jönkes rätt till skadestånd innan saken kan lä
handlingarna.
Källa: http://ekstrabladet.dk/nationen/article1345291.ece
Peter Schjerva

Bikerböcker
Publicerad: 2010-05-13

Böcker skrivna av bikers eller om enskilda bikers är vi inte bortskämda med preci
har dock två olika alster utkommit. Den första är boken "This is my life" skriven a
MC:s grundare Christer Silversved. Jag saxar direkt ifrån North Trail MC:s gä
här! Boken som är självklar i varje sann bikers samling! Lagom till NORTH TRA
HÄLSINGLANDS 15års-jubileum har klubbens grundare Christer Silversved sl
om sitt liv som biker. I boken får ni följa en mc-klubb från start och dess utveckl
års tid. Många spännande och skojiga historier blandas med visst allvar och en
färgbilder. Boken är rakt igenom av högsta kvalitet i trådbundet hårdband. Int
gärna kontakta oss på northtrailmc@hotmail.com Se vidare: http://www.nort

Den andra boken är skriven av Henrik Madsen och behandlar den danske Hells
Angelsmedlemmen Brian Sandbergs liv. För lite allmän info om boken:
http://bog.guide.dk/Erindringer/Brian%
20Sandberg/Krig/Samfund/Selvudvikling/Drabssigtet_HAers_bog_udkommer_2
För köp av boken: http://www.saxo.com/dk/author/henrik-madsen.aspx
Peter Schjerva

Brå-Handbok rörande kampen mot organiserad brottslighet
Publicerad: 2010-05-12

En djupt oroande bok såg i dag ljuset. En handbok för hur den så kallade organis
brottsligheten skall bekämpas av lokala aktörer såväl som genom samverkan med
andra offentliga myndigheter. Det är väl inget nytt, säger ni? Jo, på det sätt boken
är den snarast att likna vid en krigsstrategi rörande olika tillvägagångssätt för att
för de grupper stat och polis bestämt vara kriminella. Bestämt? Ja, det finns inga
saken som framlagts, utretts och befunnits vara adekvata i sammanhanget.

Det börjar hyfsat med följande rader på sidan 211: Det är därför en hel del som t
är missvisande att tala om ”kriminella mc-gäng” i betydelsen kriminella organisa
brottsligheten sker i organisationens intresse.

I kapitlet hur kommunerna kan använda lokala föreskrifter för att motverka och f
organiserad brottslighet tas på sidan 230 upp trafikförordningarna: "Föreskrifter
annat handla om parkering, förbud mot trafik, enkelriktning och hastighetsbegr

Sidan 222-227 handlar uteslutande om MC-gäng i Eskilstuna. Sidan 226: "Aktu
är miljön runt mc-gängs lokaler, trafikföreskrifter, bygglov och så vidare. Polisen
exempelvis trafikkontroller vid de tillfällen mc-gäng har sammankomster.
I lokalgruppen tittar kommunen och Räddningstjänsten också på lagen om olyck
finnas något i lokalen som kan klassas som en fara för allmänheten. Även
stadsbyggnadsperspektiv kan vara aktuellt. Det kan handla om att det ska vara fri
trafikkorsningar och godkänd belysning i anslutning till lokaler. Även staket ska
runt lokalen. Räddningstjänsten kan kontrollera oljeutsläpp och att golvbrunnar
för verkstäder.

Sidan 250-254 behandlar om kronofogdens kamp för att få beslagta tillgångar. H
mycket rättsöverskridande att läsa och lära. Exempelvis om det faktum att det nu
med att polisen rapporterar tre olika tillfällen som en skuldbehäftad person har a
fordon som står på en annan person för att den skall kunna utmätas. "I nuläget r
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emellertid om Kronofogdemyndigheten får tre iakttagelser från polisen om att pe
skulder kör bilen. Denne
anses då vara den faktiske ägaren....Sakförhållandet kan även styrkas genom andr
exempelvis om det finns iakttagelser på att bilen är parkerad utanför personens b
belägg för vem som betalar den dagliga driften, vem som tankar bilen, vem som h
bilnycklarna, vem som betalar försäkringar och skatt med mera".

Sidan 262-266 behandlar Handlingsplanen mot organiserad brottslighet i Österg

Sidan 301-308. Här behandlas en rad frågor kring kommuners legala möjligheter
lokala riktlinjer och föreskrifter i avsikt att försvåra för kriminella grupperingar. H
kan gå samt var och hur de måste dra gränsen.

Här finns väldigt mycket mer att läsa och ännu mycket mer som står mellan rader
läser hela handboken. Det är tonen, det övergripande syftet och avsikten som
inte de direkta åtgärderna som pekas ut. Mer det faktum av systematiken i förf
ger en klang från en helt annan tid.
Handboken
Peter Schjerva

Veckosammanställning för Frihetspartiet vecka 18
Publicerad: 2010-05-08

Frihetspartiet har under veckan som gått fokuserat en väldigt stor del av sitt arbet
genomföra två permanenta projekt för att få tillstånd en obehindrad och kontinu
uppmärksamhet kring Frihetspartiet och dess verksamhet. Mer information om d
kommer så snart de är färdiga att sjösättas.

Under tiden har vi fått framplockat högupplöst, direkt utskrivningsbart material.
uppnås genom att skriva ut på färglaser. Alla former av loggor och färdiga dokum
att laddas upp på hemsidan under veckan som kommer. Anledningen till att det
skett står att söka i att filen är för stor att bara ladda upp på hemsidan utan m
webbsidan. Ett jobb för ett datasnille således och han ligger nedbäddad för tillf
tiden har vi lagt upp ett antal dekaloriginal samt korta och långa flyers för utskrif
utdelning. Observera att storleken kan dras upp till A4 eller affischstorlek likav
användas såsom kvarts A4-flyers. Materialet är fritt att använda för alla som vill
Frihetspartiet och hjälpa till att sprida budskapet.
Allt finns i högerspalten på den länkade sidan: http://www.frihetspartiet.se/index.php/medlem-gaavor/

Det har även framförts önskemål om ett samlat partiprogram. Frihetspartiet har n
en pdf-fil med det samlade partiprogrammet. De så kallade bikerfrågorna ingå
"Brott och Rätt": http://www.frihets-partiet.se/index.php/partiprogram/

Frihetspartiet har också publicerat en artikel på ämnet "Sänk statusen kring polit
http://www.newsmill.se/artikel/2010/05/04/sank-statusen-kring-politikeryrket
samt på: http://www.sourze.se/S%c3%a4nk_statusen_p%c3%
a5_politikeryrket_10709266.asp

Slutligen har Frihetspartiet publicerat en artikel på Bovens Tidning, Nordens st
underground nyhetsbrev. Frihetspartiet omnämns även på tre andra ställen i nyhe
Nordens största underground nyhetsbrev, Bovens Tidning, har beviljat Frihetspa
publicera en artikel samt omnämnt Frihetspartiet på ytterligare tre ställen i nyhet
http://www.frihets-partiet.se/blog/?p=216
Peter Schjerva

Frihetspartiet i Nordens största underground nyhetsbrev
Publicerad: 2010-05-08

Nordens största underground nyhetsbrev, Bovens Tidning, har beviljat Frihetspa
publicera en artikel samt omnämnt Frihetspartiet på ytterligare tre ställen i nyhet
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Söndagen innebar också ett ytterligare positivt blogginlägg om Frihetspartiet.
Länk: http://www.frihets-partiet.se/blog/?p=216
Blogginlägg: http://www.bovenstidning.nu/blog/archives/1702
Peter Schjerva,

Reklammaterial för Frihetspartiet
Publicerad: 2010-05-08

Datakillen ligger nedbäddad så det blir tyvärr lite försenat med uppladdning av
reklammaterialet. Frihetspartiet har dock lagt upp långa flyers också för utskift s
på det fullständiga materialet kommer upp på hemsidan. Skriv ut och använd! Li
högerspalten på: http://www.frihets-partiet.se/index.php/medlem-gaavor/
Peter Schjerva,

Payback tackar Snulle MC för gåvan!
Publicerad: 2010-05-06

Payback tackar idag Snulle MC för gåvan till Paybacks verksamhet!

Det är dessa gåvor som gör att verksamheten med Nättidningen Payback och arbe
Frihetspartiet kan fortsätta. Även hängivna idealister, rebeller och bikers beh
med flera av livets nödvändigheter. Luft är billigt men ger lite taskig mättnad.. S
ämnet: Tack som fan, Snulle MC!
Love & Respect
Peter Schjerva,
Nättidningen Payback, Bankgiro: 5394-9392.

Buggningslagen förlängd
Publicerad: 2010-05-06

"Riksdagen har beslutat att förlänga lagen om hemlig rumsavlyssning, så kallad b
sista december 2012. Ytterligare en utredning av lagen ska göras innan ett slutlig
den blir kvar eller försvinner.

Sedan lagen trädde i kraft den 1 januari 2008 är buggning tillåtet i utredningar a
brott, som ger minst fyra års fängelse. Under 2008 använde sig polisen och Tullv
metoden i 17 förundersökningar mot 25 personer. Säkerhetspolisen ska enligt reg
särskilda utredare ha buggat ”ett mindre antal personer”.
Riksdagen anser att det hittills inte finns tillräckligt med underlag för att bed
haft önskad effekt och att den därför ska fortsätta att utredas".

Payback: Nåja, allt kan ju inte gå bikerkulturens väg. Bugning fortsätter att vara
metod i två år framåt under vilken tid en utredning skall företas. Frihetspartiet ha
att verka för ett förbud för all hemlig rumsavlyssning då resultaten är närmast obe
inte står i proportion till den kränkning av den personliga integriteten som metod
Peter Schjerva

En segerns dag för bikerkulturen!!
Publicerad: 2010-05-05

Inte nog med vinsten i Förvaltningsrätten i Luleå angående västförbudet. Ytterlig
rättsfall har gått bikerkulturens väg idag. Skäl att proklamera den 5 maj såsom all
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och flaggdag för bikerkulturen, eller?

Den medlem i Outbreak MC som åtalades för olaga vapeninnehav och såsom an
olaga kameraövervakning friades i sin helhet idag.

Och Hells Angels Motorcycle Corporation lyckades stoppa Kronofogdens auktio
med varumärkesskyddade loggor. Värmlands Tingsrätt beslöt idag om inhibition
Kronofogdens beslut och kommer nu att vidare utreda ägandeförhållandena krin

Äntligen börjar domstolarna lyssna på bikerkulturen och kanske har allt idoga
upplyssningsarbete från bikerkulturens sida börjat avsätta sina spår. Låt oss hopp
håller i sig.

Kan ni föreställa er tongångarna hos rikspolisstyrelsen idag? Tror ni de är muntra
knappast jag..
Länk: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=3670922
Peter Schjerva

Västförbudet i Kommunala lokaler i Luleå är upphävt!

Förvaltningsrätten har idag fattat beslut gällande det så kallade Västförbudet i L
Kommun. Av domen framgår följande:

"Förvaltningsrätten i Luleå bifaller överklagandet och upphäver Kommunfullm
från den 22/2 2010.

Tillägget till kommunens handlingsplan mot den organiserade brottsligheten i
således en begränsning av yttrandefriheten.

Yttrandefriheten kan begränsas endast med stöd av lag eller efter bemyndigand
det inte framkommit att det nu överklagade beslutet fattats med stöd härav finn
förvaltningsrätten att den begränsning av yttrandefriheten som beslutet inneb
lag varför beslutet således ska upphävas.

Med denna utgång prövar förvaltningsrätten inte om beslutet är olagligt i and
hänseenden".
Länk till fullständig redovisning av ärendet
Peter Schjerva

Debattartikel om att sänka statusen kring politikeryrket
Publicerad: 2010-05-05

Länk: http://www.newsmill.se/artikel/2010/05/04/sank-statusen-kring-politikery
samt på: http://www.sourze.se/S%c3%a4nk_statusen_p%c3%
a5_politikeryrket_10709266.asp
Peter Schjerva

Utskrivningsbart eller tryckbart reklam-material
Publicerad: 2010-05-03

Frihetspartiet kommer denna veckan att lägga upp högupplöst reklam-material f
med färglaser eller för tryckning. Vi börjar med Korta flyers. Observera att storlek
upp till A4 eller affischstorlek likaväl som att användas såsom kvarts A4-flyers. M
fritt att använda för alla som vill slå ett slag för Frihetspartiet och hjälpa till att s
budskapet.
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Mer material kommer att läggas upp efterhand i veckan under samma webbadres
Länk: http://www.frihets-partiet.se/index.php/medlem-gaavor/
Peter Schjerva

Veckosammanställning för Frihetspartiet vecka 17
Publicerad: 2010-05-01

Frihetspartiets arbete har under veckan fokuserats på ärenden av mer långsiktig n
jobbat mot två väldigt betydelsefulla saker som är färdiga att presenteras vid dett
som kommer att ha stor betydelse och verkan för partiet långsiktigt. Därför har in
artikelpubliceringar stått i fokus.

Förra lördagen deltog Frihetspartiets partiledare, Anders Zillén, i en radiointervj
Radiobiten. För er som missade denna intervju finns nu en länk till intervjun p
http://www.frihets-partiet.se/blog/?p=201

Frihetspartiet har också lagt upp en länk till den tidigare TV-intervjun i program
Också denna intervjun med Anders Zillén: http://www.frihets-partiet.se/blog/?p=

Frihetspartiet har också publicerat ännu en artikel på Sourze. Artikeln är en omd
nedbantad version av “Lägesrapport över tillståndet i kungariket Sverige 2010
http://www.sourze.se/Efter_Palmemordet_har_det_g%c3%a5tt_utf%c3%
b6r_med_moralen_10707493.asp

Frihetspartiet har vidare publicerat en artikel om Fria val i skolorna. Partiets skrib
Molin är författaren: http://www.frihets-partiet.se/index.php/artiklar/

Nästa vecka kommer Frihetspartiet att lägga upp utskrivnings- och tryckklart mat
hemsidan, under medlem/gåvor. Materialet är högupplöst och kommer bland ann
innefatta flyers med mera.
Peter Schjerva

Artikel om House Of Pain m.m.
Publicerad: 2010-05-01

Payback har publicerat en jämförande artikel om House Of Pain och Eskilstunas
Jimmy Jansson. Artikeln är ett svar på Folkets artikel från i fredags om tatuerings
Länk: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/house-of-pain-som
403283
Peter Schjerva

Slesvig-Holstein förbjuder Hells Angels och Bandidos!
Publicerad: 2010-04-30

Den tyska delstaten Slesvig-Holstien förbjuder Hells Angels avdelning i Flensbo
Bandidos avdelning i Neumunster.

Inrikesminister Klaus Schlie, CDU, sagde, "at det ikke drejede sig om harmlø
motorcykelklubber men derimod om to foreninger, der begge har til formål at ud
opretholde deres kriminelle magt gennem brug af våben." Förbudet har initierats
sammanstötningar mellan klubbarna och att klubbarna därigenom "overtræder st
udgør en fare for "den forfatningsmæssige orden".
Payback: Igår togs ett beslut av kommun, krogägare och polisen om krogförbud
"kriminella gäng". Eskilstuna kommun fortsätterkampen för att få införa ett v
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kommunbelägna krogarna. Luleå kommun har infört västförbud inom samtliga ko
lokaler och nu ett förbud för två mc-klubbar att verka i en tysk delstat. är det n
som ser ett samband och mera - att snaran dras allt tätare runt halsen! Klockan n
alltmer 12 och livsrummet krymper.

Det är nu det gäller att reagera medan det fortfarande finns tid. För mönstret ä
ingen borde tvivla på att den svenska copy-cat polisen kommer att följa i de tysk

Det vi ser i Sverige nu är bara föranstalter på vägen mot förbud även här. Tro aldr
Rikspolischefen gick redan i höstas ut och skröt om att polisen skulle desarmera
klubbarna inom Sverigemodellen. Så tro inte att det i längden inte kommer att dr
klubbar. Det är inte bara några enstaka som utgör polisens mål. Det är alla klubba
som är målet.

Är jag då paranoid? Målar jag upp et hot som inte existerar? Jag vill bara hänvisa
ur en artikel från Payback nr 1, "Konsekvenser av Rambeslut mot organiserad bro
"EU-kommissionen, som kan sägas vara EU:s regering och högsta organ, under
rambeslutets skrivning då det inte uppfyller tidigare fattat beslut om en gemens
av kriminell organisation, tillnärmning av medlemsstaternas rättsakt om lednin
deltagande i en kriminell organisation samt förhindrande att medlemsstaterna
införa begränsningar för kriminella organisationer för att istället tillämpa allm
för medverkan till och förberedelse av specifika brott. Detta innebär följaktlige
tolkning av rambeslutet, som regeringen lagt fram och fått godkänt i riksdagen
lättsmält bländverk i avsikt att jämna vägen för ett kommande förslag där det d
deltagandet i en utdefinierad kriminell organisation kommer att förbjudas.

Det finns ett beslut fattat inom EU:s ram att medlemsstaterna skall införa begr
"kriminella organisationer". Och till kriminella organisationer räknas mc-klubba
dag vi skaffat oss makt nog att upphäva den orättfärdiga kriminaliseringen mc
pålagts. Och EU-kommisssionen, som är högsta organet inom EU, godkänner inte
medlemsstaterna underlåter att införa begränsningar mot "kriminella organisatio
kräver att så sker. Och EU-kommission har makt, befogenhet och jurisdiktion att
medlemsstaterna att införa vad de redan tidigare godkänt och kommer att så g
senare.

Så det är tid nu att antingen enas och göra gemensam sak för bikerkulturens ö
med i Frihetspartiet och låt oss tillsammans nedkämpa de olika förbud som kom
uppå klubbarna i framtiden. För dessa, de allvarligaste lagarna och förordningarn
politisk fråga och kan bara bekämpas politiskt - Frihetspartiet - Vår röst i samh

Länk: http://www.dr.dk/Regioner/Syd/Nyheder/Graensen/2010/04/29/155956.h
Paybackartikel: http://www.payback.name/20091.htm#Konsekvenser
Peter Schjerva

HA-medlem JO-anmäler polisen
Publicerad: 2010-04-29

En medlem i Hells Angels MC Karlstad JO-anmäler polisen efter att mannens tre
skrämts av polisen. "Det bryter in åtta-tolv insatspoliser med förstärkningsvapen
de kräver att de ska medverka vid väckningen av barnen. De bor i varsitt rum och
ser de tre-fyra svartklädda män med vapen." Skola och kurator har senare kopplat
rådgivning. Speciellt ett av barnen har mått väldigt dåligt efter polisinsatsen.
– Det kan omöjligt vara rätt att skrämma små flickor till psykiska problem, skrive
JO. Han är aldrig dömd för vare sig vapenbrott eller våldsbrott.

Skola och kurator har i efterhand fått kopplas in för rådgivning och då konstatera
uppvaknande med poliser i bostaden är orsaken till den psykiska ohälsa hon nu d

Payback: Mannen befinner sig själv hemma i lägenheten när svartklädda, tungt
poliser från Nationella insatsstyrkan genomför en husrannsakning. De begär att f
väckandet av döttrarna varvid det första barnen ser vid uppvaknandet är de bev
poliserna. Kuratorn har också konstaterat att detta är skälet till flickans psykiska
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Ja, vad säger man? Mannen är inte dömd för vapen eller våldsbrott så varför denn
insats? Kan det vara så att mannen var boende i lägenhet och att insatsen var ytte
exempel på hur polisen använder varje situation till att måla upp en bild av mc
mc-klubbmedlemmars farlighet inför allmänheten? En bild som inte har stöd i ve
eller i brottsstatistiken men det vet ju inte allmänheten då den aldrig får ta del av
statistik. Censur, är väl ordet som brukar användas i andra sammanhang men aldr
sammanhang...

Kan det vara så att det är ett led i polisens störande av klubbarna och deras medl
är det helt enkelt bara så att det är genuint onda, illvilliga och empatilösa figurer
polisyrket idag? Jag tror nog att alla de uppräknade sakerna är fullständigt korrek

"Bara en idiot, en som är dum i sin rot" skulle någonsin företa en husrannsakan p
när man vet det finns barn närvarande! Att uppföra sig så fullständigt huvudl
man inte förstår vidden av vad man åstadkommer och heller inte bryr sig om vilk
under all jävla kritik!

Nu hoppas vi verkligen att JO går på mannens linje och dömer i hans favör. Unde
vi alla barnen en tanke och hoppas de återhämtar sig helt.

Sist men inte minst. Vad var då mannen misstänkt för? Ty med den mängden av p
det sättet de genomför husrannsakningen måste det väl minst vara grovt terroristb
statsministermord eller seriemord, eller hur? Nja, inte riktigt. Högförräderibrott, o
kungahuset, spioneri, eller vad? Njae, inte det heller. Han var misstänkt för bokf
skattebrott......Hur många år fick han för det då? 10 år, 15 år eller ännu mer? Njae
dömd för någonting. Jamen, det var ju ett helt år sen? Jaaa, men vi utreder ännu,
kan hitta något till slut som visar att han gjort något brottsligt...Men, det är inte s
är inte säkert....Så, till slut kan det visa sig att han trots denna massiva insats inte
fällas för någonting och att både insatsen och uppskrämmandet av barnen var he
förbannat, jävla onödigt? Ja, så kan det nog bli...
Länkar: http://www.vf.se/Arkiv/Nyheter/Allman/2010/04/HAmedlem-anmaler
100420.aspx
http://karlskoga-kuriren.se/nyheter/degerfors/1.800544-ha-medlem-jo-anmaler
Peter Schjerva

Malmö stänger krogvärlden för "gängen"
Publicerad: 2010-04-29

Malmö kommun, krogägare och polismyndigheten kunde inte hålla sig. Efter att
länge, knipit med benen och stått och hoppat i all sin nödighet - sprack blåsan ti
kom ut. Och det resulterade i ett förbud mot de "kriminella gängen". Vid en press
onsdagen lanserade kommunen, polisen och krogarnas branschorganisation SHR
Trygg Krog. "Gängförbudet bygger på kunskap - om en besökare kommer i skinnv
tydliga gängsymboler blir det enkelt att säga nej."

"Vi har en väldigt mycket bättre kommunikation med vakterna i dag än för bara t
Jonas Jönsson vid Malmöpolisen. Men ni får ju inte precis lämna listor över m
dem?
– Nej, men vi överför så mycket information till dem som vi kan. Och vi rör oss u

Payback: Det sägs att steppdansen uppfanns av en väldigt pissnödig person en g
hamnade i en lång kö till toaletten. Nu klarade inte Malmöpolisen att hålla sig l
tvungen att initiera ett gängförbud i Malmö. Att det ligger ett förbud att begr
genom västförbud efter ett domslut i Södermanlands Förvaltningsrätt hindrade in
har ju aldrig varit mycket för att följa landets lagar så varför skulle det? Detta
steg på den väg mot en fullständig polisstat som polisen obehindrat får föra Sver
Ingenstans hörs protesterna ifrån. Media tiger, likaså politikerna. De enda som be
företeelse och dessutom har den på partiprogrammet är Frihetspartiet! Låt oss til
hjälpas åt att mota helveteshundarna tillbaka bakom The Gates of Hell. Låt oss s
politiskt. För det är bara politiskt som polismyndigheten går att stoppa nu.
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Borgarna utlovar ännu mer pengar och resurser till kampen mot organiserad brot
rödgröna lovar att de hårdare än några andra kommer att bekämpa organiserad br
Sverigedemokraterna vill gå ännu hårdare fram gentemot vad även de kallar organ
brottslighet. Det är dags att ansluta sig som medlem till Frihetspartiet. Det är dag
kampen om den politiska makten. För: "Det värsta är inte de onda människornas
Det värsta är de goda människornas tystnad". Och, så är det. genom att inte handl
och välja motsatt väg, godkänner du de onda människornas handlingar och jä
dom.
Länk: http://sydsvenskan.se/malmo/article860086/Natverk-for-att-bekampaPeter Schjerva

Payback tackar Ragnarök MC för bidraget till verksamheten!
Publicerad: 2010-04-28

Payback tackar Ragnarök MC för gåvan till Paybacks verksamhet!

Det är sådana gåvor som möjliggör för mig personligen att kunna fortsätta allt arb
bikerkulturens överlevnad! Både i Paybacks och Frihetspartiets regi då bägge arb
helt ideell basis och därför förutsätter och är helt beroende av bidragsfinansierin
tills Frihetspartiet har kommit in i riksdagen till hösten!
Love & Respect
Peter Schjerva, Nättidningen Payback, Bankgiro: 5394-9392.
Peter Schjerva

Frihetspartiet om fria val i skolorna 2010
Publicerad: 2010-04-28

Frihetspartiets skribent, Lars molin, har författat en skrivelse apropå det fria vale
2010.
Länk: http://www.frihets-partiet.se/index.php/artiklar/
Peter Schjerva

Frihetspartiets intervju i Radiobiten 24 april
Publicerad: 2010-04-28

Frihetspartiets partiledare, Anders Zillén, intervjuades i programmet Radiobiten
Då detta var en lördagskväll så finns det nog en viss risk att en del missat intervju
läggs upp här för avlyssning.

Länk till radiointervjun kommer självklart att läggas upp på Frihetspartiets hems
tillfälle ges. Maximal filstorlek är dock för liten varför visst arbete måste göras f
ladda upp filen. Under tiden kan intervjun avhöras här.
Radiobitens intervju med Anders Zillén
Länk till radiokanalen
Peter Schjerva

Veckosammanställning för Frihetspartiet, vecka 16
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Publicerad: 2010-04-23

Vecka 16 har varit en succéfylld vecka för Frihetspartiet. Partiet är nu registrerat
riksdagsvalet! En unik bedrift som säkert ingen ens trodde var möjlig att genomf
drygt ett halvår sedan.

Vi börjar dock med att redogöra för en annan sak. Frihetspartiets partiledare, And
intervjuas i programmet Radiobiten. Tid: Lördagen den 24 april, klockan 20.05.
http://www.kvallskvisten.se/
Frihetspartiet är nu officiellt, registrerade för riksdagsval:
http://www.val.se/val/val2010/statistik/R/rike/alderkon.html
Frihetspartiet presenterar sina valbara kandidater:
http://www.frihets-partiet.se/index.php/information/

Frihetspartiet Norr. Några killar uppe i Norr håller på att etablera en lokalavdelni
Frihetspartiet.
Är du intresserad av att ge partiet ett handtag om så "bara" med utdelning av flye
kontakta Jan på telefon: 0706-01 27 21

Frihetspartiet publicerade en artikel på både Sourze och Newsmill. Ett inlägg so
Westerbergs avgång som chef för Röda korset.
http://www.sourze.se/default.asp?
ItemID=10708017&lngArticleID=10708017&blnRateResult=True&strRateErro
http://www.newsmill.se/artikel/2010/04/20/avga-bengt-westerberg
Frihetspartiet kommenterade en recension av Wierup-alstret "Kokain".
http://www.kristianstadsbladet.se/apps/pbcs.dll/article?
AID=/20100421/KULTUR/704219911/1994/TTP/

Frihetspartiet blev påhoppade i en ledare i hallands Nyheter och pekades ut som
skräckexempel på vad som kan inträffa om skolorna öppnas för alla partier. Frihe
dock publicerat ett genmäle i ärendet!
Påhoppet: http://hn.se/asikter/ledare/1.794107-stang-inte-ute-partierna-fran
Genmälet: http://hn.se/asikter/debatt/1.798140-selektiv-skendemokrati-enligt
Frihetspartiet publicerade ytterligare en artikel på Sourze:
http://www.sourze.se/Efter_Palmemordet_har_det_g%c3%a5tt_utf%c3%
b6r_med_moralen_10707493.asp
Peter Schjerva

Frihetspartiet har lagt upp ännu en artikel på Sourze
Publicerad: 2010-04-22

Länk: http://www.sourze.se/Efter_Palmemordet_har_det_g%c3%a5tt_utf%c3%
b6r_med_moralen_10707493.asp
Peter Schjerva

Frihetspartiet har beviljats genmäle!
Publicerad: 2010-04-22

Efter ett utpekande av Frihetspartiet som utgörande det värsta möjliga scenario o
skall öppnas för alla partiers företrädare begärde Frihetspartiet genmäle vilket id
Det ursprungliga påhoppet bestod i meningen: "Om skolans lokaler öppnas f
partiernas/ungdomsförbundens aktiviteter går det inte att stänga ute något reg
– alltså inte heller t ex Frihetspartiet som bildats av aktiva i motorcykelgäng m
”förföljelsekampanj riktad mot bikers” som viktigaste programpunkt."
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Påhoppet: http://hn.se/asikter/ledare/1.794107-stang-inte-ute-partierna-fran
Genmälet: http://hn.se/asikter/debatt/1.798140-selektiv-skendemokrati-enligt
Peter Schjerva

En intelligent journalist! Recension och kommentar av Frihetsp
Publicerad: 2010-04-22

Äntligen en genomskådande och intelligen journalist. Thomas Polvall har lä
Lasse Wierups nya alster "Kokain" och hans dom är inte nådig. Jag saxar några av
uttlanden om boken:

"Undertiteln till Lasse Wierups och Erik de la Regueras "Kokain" är falsk som e
"Drogen som fick medelklassen att börja knarka och länder att falla samman".
medelklassen knarkar illustreras med ett flitigt namndroppande av kändisknark
om deras kokainmissbruk varvas med intervjuer där anonyma kvinnor och m
sina kokainvanor."

"Mindre än en procent av alla svenskar mellan 15 och 64 år har provat kokain
alltså författarna att medelklassen knarkar! Inte ens i USA, där missbruket ä
än här, går det sanningsenligt att skriva att medelklassen har snöat in på koka
majoritet av alla amerikaner har aldrig provat det. Medelklassen knarkar inte.

"Att texten har en stil och ett tonfall som platsat bättre i en Expressenutgåva av
veckan gör inte boken bättre."

Recensionens slutsatser uppvisar stora likheter med undertecknads 1 år gamla re
samma författares alster "Svensk Maffia", se länk nedan. Namndroppande, sensat
påståenden som inte underbyggs med fakta och användandet av anonyma källor
underbygga en historia. Anonyma källor och avhoppare bildade underlag för div
påståenden som inte kunde ledas i bevis. Felaktiga fakta och kulturtolkningar, fa
hotbilder och konstruerade brottstyper var ingredienserna i detta fantasybygge.

Ja, ni kan läsa själv. För bland kommentarerna efter recensionen till boken Koka
undertecknads kommentar för Frihetspartiets räkning.
Länk: http://www.kristianstadsbladet.se/apps/pbcs.dll/article?
AID=/20100421/KULTUR/704219911/1994/TTP/
Länk: http://www.newsmill.se/artikel/2009/03/04/var-gommer-sig-lasse-wierup
Peter Schjerva

Frihetspartiet publicerar Westerbergartikeln på Newsmill!
Publicerad: 2010-04-20

Frihetspartiet har publicerat artikeln om Röda Korset och Bengt Westerberg p
debattsajt, Newsmill!
Länk: http://www.newsmill.se/artikel/2010/04/20/avga-bengt-westerberg
Peter Schjerva

Frihetspartiet publicerar artikel på Sourze
Publicerad: 2010-04-20

Frihetspartiet har publicerat en artikel på ett färskt ämne på Sourze. Om Röda Ko
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på Bengt Westerbergs avgång!

Länk: http://www.sourze.se/default.asp?
ItemID=10708017&lngArticleID=10708017&blnRateResult=True&strRateErro
Peter Schjerva

Frihetspartiets partiledare intervjuas i radio!
Publicerad: 2010-04-20

Frihetspartiets partiledare, Anders Zillén intervjuas i radio.
Länk: http://www.frihets-p artiet.se/blog/?p=170
Peter Schjerva

Om rofflare, Röda Korset och omoral!
Publicerad: 2010-04-20

Frihetspartiet har lagt upp en aktuell debattartikel som blogginlägg.
Länk: http://www.frihets-partiet.se/blog/?p=180
Peter Schjerva

Lista över Frihetspartiets registrerade riksdagskandidater
Publicerad: 2010-04-19

Listan över Frihetspartiets officiella och registrerade partikandidater är nu publi
Länk: http://www.frihets-partiet.se/index.php/information/
Peter Schjerva

Frihetspartiet är nu ett officiellt riksdagsparti!
Publicerad: 2010-04-19

Frihetspartiet är nu med på den offentliga listan över valklara partier! Ett historis
mina vänner! Och, ärligt talat; Hur många utav er hade trott på denna utvecklinge
halvår sedan?
Länk: http://www.val.se/val/val2010/statistik/R/rike/alderkon.html
Peter Schjerva

Frihetspartiet Norrland
Publicerad: 2010-04-19

Nu gör vi ett försök att etablera Frihetspartiet Norrland. Du som är intresserad av
aktivt för Frihetspartiet och bor Norrut, kontakta Jan på telefon: 0706-01 27 21
Peter Schjerva

En historia
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Publicerad: 2010-04-18

En historia som hade varit jävligt festlig om den inte hade haft en så allvarlig un
Historien är ett bidrag från en broder.
Det var en stor MC fest någonstans i Sverige.

Polisen hade satt in åtskilligt med resurser och det var ca 100 poliser på platsen.
Plötsligt träffades polisinsatschefen en av biker boysen och en Ande.
Anden vände sig till de båda och sa att ni skall få önska er en sak var.

Han frågade polisinsatschefen om hans önskning: Ta bort alla kriminella mc klu
Anden höjde sin hand mot skyn, svop!
Det såg precis ut som innan.
Anden frågade bikern vad som var hans önskning.
Bikern svarade: Ta bort alla kriminella poliser härifrån!
Anden höjde handen och, svop, plötsligt hade 79 av poliserna försvunnit.
Sensmoral????
Peter Schjerva

Veckosammanställning för Frihetspartiet, vecka 15
Publicerad: 2010-04-17

Det har hänt många och viktiga saker runt Frihetspartiet under den gångna vecka

Partiet har fått klart med två olika lokalavdelningar samt lämnat in allt material k
riksdagsvalet 2010.

En lokalavdelning har bildats i Stockholm. Arbetet drar igång under veckan som
stort upptaktsmöte: "Frihetspartiets Stockholmsavdelning hälsar alla som vill h
Frihetspartiet, med stort som smått, välkomna till ett upptaktsmöte. Tid: Tisdag
april klockan 19.00. Förhandsanmälan till: Carina Sjutti 0707-13 70 70 eller F
31 01 51."

Frihetspartiet Östergötland har också bildats. Ni som är intresserade att göra en a
partiet, i stort som smått, kontakta: Kontakta Håkan Larsson, 0707-12 63 28. Me
larsson1968@hotmail.com

Frihetspartiet har också lämnat in allt material kring valet 2010. Valsedelsmanus
valsedelsbeställning samt lista över partikandidater. Detta innebär att partiet
riksdagsvalet 2010. Frihetspartiet vill passa på att tacka Oda och C70 för all hj
med dokumenten och att tillse att alla kandidatförklaringar kom in i tid. Stort Ta

Frihetspartiet har också kompletterat polisanmälan mot Barbro Jönsson för grovt
Länk: http://www.frihets-partiet.se/index.php/artiklar/

Frihetspartiet har publicerat en artikel på Sourze om Reinfeldt och Rikspolische
Länk: http://www.sourze.se/default.asp?
ItemID=10707496&lngArticleID=10707496&blnRateResult=True&strRateErro

Frihetspartiet har också publicerat en annan artikel på Sourze: http://www.sourz
b6rbud_mot_mc-v%c3%a4st_men_inte_mot_burka_10707496.asp

Och alla ni som anser att det bör vara tillåtet att bära mc-västar såväl på krogen s
kommunala lokaler samt som vill fortsätta att kunna få tillstånd för klubbfester, s
uppropet mot förbudet:

Sida 48

Nättidningen Payback
http://www.namninsamling.com/site/get.asp?Frihetspartiet1

Och glöm inte vi behöver fler såväl lokalavdelningar som medlemmar. Medlemsa
kr per år och person och inbetalas på bankgiro: 460-6125.
Peter Schjerva

Frihetspartiet har kompletterat polisanmälan mot Barbro Jö
Publicerad: 2010-04-16

Frihetspartiet har kompletterat den tidigare polisanmälan mot Stabschef Barbro
Länk: http://www.frihets-partiet.se/index.php/artiklar/
Peter Schjerva

Frihetspartiet Östergötland
Publicerad: 2010-04-15

Nu rullar det på. Ännu en lokalavdelning för Frihetspartiet är färdig att verka.
Östergötland. Alla ni som bor inom området och vill göra en aktiv insats för Frih
Kontakta Håkan Larsson, 0707-12 63 28. Mejl: larsson1968@hotmail.com
Peter Schjerva

Frihetspartiet är nu anmält till riksdagsvalet 2010
Publicerad: 2010-04-15

Frihetspartiet har nu lämnat in allt material kring valet 2010.
Valsedelsmanuskript, valsedelsbeställning samt lista över partikandid
innebär att partiet är klart att delta i riksdagsvalet 2010. Frihetspartiet
passa på att tacka Oda och C70 för all hjälp kring arbetet med dokum
att tillse att alla kandidatförklaringar kom in i tid. Stort Tack!!
Peter Schjerva

Frihetspartiet om Statsministerns och Rikspolischefens hyckleri
Publicerad: 2010-04-15

Frihetspartiet har publicerat en artikel på Sourze om Reinfeldt och Rikspolische

Länk: http://www.sourze.se/default.asp?
ItemID=10707496&lngArticleID=10707496&blnRateResult=True&strRateErro
Peter Schjerva

Frihetspartiets Stockholsmavdelning håller upptaktsmöte
Publicerad: 2010-04-14

Frihetspartiets Stockholmsavdelning hälsar alla som vill hjälpa Frihe
stort som smått, välkomna till ett upptaktsmöte. Tid: Tisdagen den 20
klockan 19.00. Förhandsanmälan till: Carina Sjutti 0707-13 70 70
0738-31 01 51.
Peter Schjerva

Missade ni storforum igår om Polisen?
Publicerad: 2010-04-13
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Missade ni gårdagens storforum om Polisen? Ingen fara här är länken till program
Länk: http://svtplay.se/t/104993/storforum
Peter Schjerva

Musen piper igen
Publicerad: 2010-04-13

Mannen som fegar ur när han blir utmanad på duell, Lasse Wierup, är tillbaka ig
beräknas del 2 i fantasy-eposet "Svensk Maffia" utkomma. Spekulationerna har r
vilka anonyma poliser som kan tänkas uttala sig i denna volymen. Och även kring
kallade "före detta medlemmar" eller vilka personer som uppgavs vara "utkastad
Standing" som nu kan tänkas få luft igen. Ett tredje intressant knep var ju person
författarna inte alls hade träffat i den första volymen men som en tredje part band
Alltså en person som författarna inte visste vare sig vem han var eller vad han var
uttalar författarna: "Vi tror verkligen på den undersökande journalistiken i boken
mig skratta tills magmusklerna krampar. Undersökande journalistik??
I Wierups form är den grundare än när ett barn med en bakplåtspensel kammar gr
sandlådan.

Nättidningen Payback mejlade och utmanade Wierup på duell ett flertal gånger u
året. Jag skrev bland annat som följer: "En utmaning på detta sättet kan självkla
antagas. Bara en mus bland män låter en utmaning stå oantagen." Lockade det
Nej, det är inte alla som tror på begreppet Death before dishonour!

Vad kan man då dra för slutsatser av utgivningen i förväg? Att polisen börjat f
mothugg och behöver en motbok för att återigen vända press och allmänhet emo
och...för att liksom förra gången få mer personal och mer pengar till sitt förfogand
anslagskrav kommer att följa som ett brev på posten i början av nästa år.
Om nästa volym: http://www.unt.se/startsidan/journalister-startar-eget-forlag

Länkar: http://www.newsmill.se/artikel/2009/03/04/var-gommer-sig-lasse-wieru
http://www.newsmill.se/artikel/2009/02/25/utmaning-pa-duell
Peter Schjerva

Veckosammanställning för Frihetspartiet, vecka 14
Publicerad: 2010-04-09

Frihetspartiet startade upp veckan med att se om vi kan få tillräcklig oinion mot
kommande alkohollagen. En alkohollag som kommer att ge lagstöd för västfö
försvåra avsevärt att få serveringstillstånd för tillfälliga arrangemang. har ni inte s
gör så!
http://www.namninsamling.com/site/get.asp?Frihetspartiet1
Frihetspartiet markerade mot vansinnesdådet i Landskrona:
http://www.frihets-partiet.se/blog/?p=160

Frihetspartiet publicerade sig på en ny kanal, Nättidningen Sourze. Ett stort deba
nätet.
Artikeln var en filosofisk provocerande överdrift för att väcka intresse och folk oc
fortsättningen kunna publicera mer faktabaserade artiklar:
http://www.frianyheter.nu/ Sök efter artikeln: "I en nära framtid".

Barbro Jönsson fortsatte, trots förra veckans polisanmälan mot henne, angreppen
Frihetspartiet. Gissa, om det blir en anmälan till??
http://www.newzglobe.com/sv/artikel/20100406/frihetspartiet-agerarrattshaverister#comment-5518
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Frihetspartiet sammanfattade sina programpunkter kring invandrarpolitiken i en
http://www.frihets-partiet.se/blog/?p=163

Frihetspartiet lade upp artikeln om vansinnesdådet i Landskrona även på debattf
Sourze:
http://www.sourze.se/default.asp?
ItemID=10706784&lngArticleID=10706784&blnRateResult=False&strRateErr

Sist men inte minst publicerade Frihetspartiet den jämförande artikeln mellan bi
och polisens bägge ryggmärkesklubbar. Artikeln kryddades med bilder och ett br
en medlem i Blue Knights MC:
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/frihetspartiet/pressrelease/view/poli
kriminella-mc-klubbar-samt-svar-fraan-polisen-i-aerendet-393598
Nästa vecka blir en vecka ägnad åt att anmäla partikandidater, beställa valsedlar
administrationen kring detta arbete.
Peter Schjerva

Frihetspartiet har publicerat sig på Sourze
Publicerad: 2010-04-09

Frihetspartiet har lyckats publicera ännu en artikel på debattforumet Sourze.

Länk: http://www.sourze.se/default.asp?
ItemID=10706784&lngArticleID=10706784&blnRateResult=False&strRateErr
Peter Schjerva

Om "Polisens båda kriminella mc-klubbar" samt svar från poli
Publicerad: 2010-04-09

Frihetspartiet har publicerat bilder, skrivelse samt ett brev från polisen.
Newsmillartikeln i ämnet
Peter Schjerva

Västförbudsärendet i Eskilstuna
Publicerad: 2010-04-09

Eskilstuna kommun har inkommit med en överklagan av utslaget i Förvaltningsr
upphäva västförbudet i Eskilstuna kommuns krogmiljö. För första gången tvingas
ett mc-ärende att söka prövningstillstånd för att ens få saken prövad. Omvända ro

Kommunen yrkar att Kammarrätten upphäver Förvaltningsrättens dom och fastst
kommunens tidigare beslut. Överklagandet grundar sig i huvudsak på att kommu
att västförbudet innebär en sådan begränsning av yttrandefriheten som Förvaltni
fastslagit. Kommunen anser vidare att de har stöd i nuvarande alkohollagsstiftnin
Förvaltningsrätten fastslagit inte föreligger.

Kommunen begär anstånd till den 30 april med att utveckla och slutföra sin tala
Peter Schjerva

Payback tackar Röde Orm MC
Publicerad: 2010-04-08

Payback tackar Röde Orm MC för gåvan till Paybacks verksamhet! Det är sådana
möjliggör för mig personligen att kunna fortsätta allt arbete för bikerkulturens
Love & Respect
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Peter Schjerva, Nättidningen Payback

P.S Payback mottager tacksamt alla gåvor då all verksamhet drivs helt ideellt och
beroende av bidrag! Bankgiro: 5394-9392.
Peter Schjerva

Frihetspartiets invandrarpolitik
Publicerad: 2010-04-08

Frihetspartiet har sammanfattat partiets invandrarpolitik i en skrivelse
Länk: http://www.frihets-partiet.se/blog/?p=163
Peter Schjerva

Barbro Jönsson attackerar Frihetspartiet
Publicerad: 2010-04-06

Barbro Jönsson gör sig idag inte bara skyldig till grovt tjänstefel utan utvidgar
att omfatta också grovt förtal. Nu kallar hon alla styrelsemedlemmar för kriminel

Länk: http://www.newzglobe.com/sv/artikel/20100406/frihetspartiet-agerar
rattshaverister#comment-5518
Peter Schjerva

Luleå kommuns förslag till svar angående överklagan av västf
Publicerad: 2010-04-06

Luleå kommun anser att överklagandet ska avslås.
Kommunfullmäktige har tidigare antagit en handlingsplan mot den
organiserade brottsligheten i syfte att tillsammans med berörda statliga
myndigheter motarbeta olagliga verksamheter i Luleå.
Fullmäktige har i det nu överklagade beslutet kompletterat handlingsplanen
med åtgärder som avser kommunala lokaler. Anledningen är att kommunen, i
egenskap av fastighetsägare, eftersträvar att ordning, säkerhet och trygghet
ska råda för samtliga deltagare på de tillställningar som hålls i kommunala
lokaler.
Kommunen har erfarit att medborgare i kommunen upplever en obehaglig
och hotfull situation enbart genom det förhållandet att vissa personer som
bevistat dessa tillställningar burit kläder som på ett tydligt sätt visar en
koppling till grupperingar som är allmänt kända för att ha medlemmar som
ägnar sig åt brottslig verksamhet. I syfte att motverka risker för störningar ur
ordnings och säkerhetssynpunkt samt även för att skapa en tryggare miljö
har fullmäktige därför beslutat om tillägget till handlingsplanen.
Tillägget till handlingplanen innebär inte att vissa kommunmedlemmar
förhindras tillträde för att besöka kommunala lokaler. Däremot innebär det att
krav ställs på vilken klädsel som accepteras. Det kravet grundar sig, som ovan
redogjorts, på ställningstagande från ordnings- och säkerhetsaspekter och
utgör inte någon form av olaga diskriminering eller att det är fråga om
inskränkning av yttrandefriheten på ett otillåtet sätt.
Arbets- och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta att
- ovanstående yttrande ska utgöra kommunstyrelsens yttrande i målet.
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Beslut i ärendet tas den 12 april.
Peter Schjerva

Frihetspartiet har funnit ännu en ny publiceringskanal
Publicerad: 2010-04-06

Frihetspartiet har publicerat artikeln "I en nära framtid" på ett nytt publiceringss
Kommentera gärna då Frihetspartiet står under angrepp!
Länk: http://www.frianyheter.nu/
Peter Schjerva

En ny vecka även för Frihetspartiet
Publicerad: 2010-04-06

Frihetspartiet tar avstånd från våldsdådet i Landskrona.
Länk: http://www.frihets-partiet.se/blog/?p=160
Peter Schjerva

Om polisens egen kriminella mc-klubb!?
Publicerad: 2010-04-06

Payback har lagt upp ett dokument på Newsdesk rörande den kriminella
polismotorcykelklubben, Blue Knights. Och detta är bara inledningen på ärende
att gås till botten med. Fortsättning följer...

Länk: http://www.mynewsdesk.com/se/view/document/polisens-egen-kriminella
7908
Peter Schjerva

Frihetspartiet startar namninsamling mot den nya alkohollagen
Publicerad: 2010-04-03

Den 1 juli träder en ny alkohollag igenom, se proposition 2009/10:125, En ny al
gör det obligatoriskt att polisen skall lämna yttranden, även över tillfälliga server
Detta kommer ofelbart att göra livet väldigt svårt för olika tillfälliga arrangemang
fortsättningen få tillstånd. Hur många mc-klubbar kommer att nekas tillstånd i fo
för olika fester och arrangemang tror ni?

Vidare, och än viktigare, föreslås att kommunerna skall kunna förvägra och även
serveringstillstånd på grund av "olägenhet och av ordningsskäl". Skäl som anf
Sverige för att bland annat införa västförbud, förbud mot piercingar, tatueringar,
samt andra kläder som visar misshaglig tillhörighet. Eskilstuna kommuns västf
till stor del på grund av att kommunen saknade stöd i lagen för åtgärden. Ett lags
således kommer att finnas efter den 1 juli 2010. Därför skriv under namninsamlin
oss arbeta för att den nya alkohollagen aldrig skall få komma till stånd.

Skriv under! Show support för Frihetspartiets idoga arbete! Länk till namnunders
Länk: Proposition 2009/10:125 "En ny alkohollag"
Peter Schjerva

Polisens kriminella ryggmärkesklubb
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Publicerad: 2010-04-03

Bilder som publiceras en gång och aldrig mer! Jag har länge låtit bli att publicera
bilder då min bedömning varit att inte ge polisens mc-klubbar någon publicitet.
aktörer nu skrivit om saken publicerar Payback dock dessa två bilder som en eng

Varför? Jo, polisen har länge bedrivit en kampanj att alla ryggmärkesklubbar
organisationer. Gäller då inte samma bedömningsmall polisens egna ryggmärkes
annan osmaklig detalj är att på västarnas framsida förekommer polisens olika off
emblem. Kan detta vara korrekt och är det godkänt av högsta polisledningen att e
användas i dessa sammanhang?
Peter Schjerva

Veckosammanställning för Frihetspartiet, vecka 13
Publicerad: 2010-04-02

Frihetspartiet har haft en vecka som dominerats av en stor specifik händelse -
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mot förre åklagaren och numera stabschefen vid Västra Götalands polismyndigh
Jönsson.

Frihetspartiet kommer under vecka 14 att fokusera på arbetet kring valbara kandi
rangordning och valsedelsarbetet. Men åter till den gångna veckan:

Veckan började med att Frihetspartiet på måndagen publicerade inbjudan till pr
http://www.frihets-partiet.se/index.php/information/

Frihetspartiet publicerade därefter en valrapport från partiets australiska broderp
Australian Party: http://www.frihets-partiet.se/blog/?p=146

Frihetspartiet lämnade därefter in den ovan relaterade polisanmälan mot Barbro
hela anmälan: http://www.frihets-partiet.se/index.php/artiklar/

Frihetspartiet blev, som vi har redovisat tidigare, erkända som politiska experter
största internetsajt för debattörer och opinionsbidare, Newsmill. För att sprida b
partiet ytterligare publicerade därför Frihetspartiet en skrivelse rörande Polisanst
på Newsmill: http://www.newsmill.se/artikel/2010/03/30/moralisk-rensning
fortroende-ar-fragan
Identisk artikel på Frihetspartiets sida: http://www.frihets-partiet.se/blog/?p=150

Frihetspartiet öppnade också upp ännu en publiceringskanal, Nättidningen Sour
startade Frihetspartiet med att lägga upp en filosofisk text för att skapa intresse k
http://www.sourze.se/default.asp?
ItemID=10706577&lngArticleID=10706577&blnRateResult=True&strRateErro

Frihetspartiet har startat en namninsamling mot den nya alkohollagen som i ett s
möjliggöra västförbud samt göra det svårare att få tillstånd för tillfälliga fester oc
arrangemang:
http://www.payback.name/#namninsamling
Peter Schjerva

Frihetspartiet har öppnat upp ännu en publiceringskanal
Publicerad: 2010-04-01

Frihetspartiet har öppnat upp ännu en publiceringskanal för att sprida partiets po
budskap, Nättidningen Sourze. Vi började med att lägga upp en filosofisk text i a
människor att tänka till.
Länk: I_en_n%c3%a4ra_framtid_10706577.asp#openshare
Peter Schjerva

Viking Defence League
Publicerad: 2010-04-01

Allt är som vanligt. Polisen svamlar och misstänkliggör och bikers måste hela tid
förklara och få ut den rätta versionen. Och var får då bikers ut den korrekta versio
hemsidor, för det är det enda mediet som står till buds och som inte censurerar b
från bikerkulturen!

Den senaste tiden har en mängd fantasifulla historier uppfunnits rörande Hells A
Denmarks Viking Defence League. Barnsoldater, rockerskole med flera fantasi
verklighetsfrämmande uttryck har förts på tal. Nu publicerar Hells Angels Denma
och riktiga historien kring Viking Defence League.
Länk: http://www.vikingdefenceleague.dk/?id=19792
Peter Schjerva
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Frihetspartiet publicerar sig återigen på Newsmill
Publicerat: 2010-03-31

Frihetspartiet blev, som vi har redovisat tidigare, erkända som politiska experter
största internetsajt för debattörer och opinionsbidare, Newsmill. Såsom ett led i
därför lagt upp en artikel rörande polisens moral.

Länk: http://www.newsmill.se/artikel/2010/03/30/moralisk-rensning-eller-sjunk
fortroende-ar-fragan
Peter Schjerva

Frihetspartiet har idag lämnat in en polisanmälan
Publicerat: 2010-03-30

Frihetspartiet fortsätter agera i oförminskad attack. Idag lämnade partiledaren An
en polisanmälan för grovt tjänstefel mot...
Läs om anmälan och upphovet genom att klicka på nedanstående länk:
Länk: http://www.frihets-partiet.se/index.php/artiklar/
Peter Schjerva

Eskilstuna överklagar västförbudsdomen!?
Publicerat: 2010-03-30

Idag återuppstod plötsligt den infekterade och principiellt väldigt betydelsefulla
kring västarnas vara eller inte vara i kommunala lokaler och/eller i krogvärlden.

Tre skilda artiklar speglar tre lite olika förhållningssätt till västar. Haparanda kom
följa Luleå kommuns förbud mot västar i kommunala lokaler men avvaktar den r
prövningen om det legala i förbudet.

Hallands Nyheter, HN, rapporterar om att flertalet av Varbergs krögare beslutat o
förbud mot västar. HN har också en bild på en kristen mc-klubbs väst vilket v
läsarna varvid nyhetschefen förtydligar: "Vi är medvetna om att det är kristna bi
Men förbudet mot mc-västar är generellt. Det är inte bara Bandidos eller Hells
portade från Varbergskrogarna. Det är alltså ingen som kontrollerar om man
belastad." Här tydliggörs att det handlar om sportbikesklubbar, kristna mc-klubb
bikerklubbar och raggarvästar. Allt och alla avses och behandlas lika.

Slutligen förklarar Eskilstuna kommun att de avser att överklaga Förvaltningsr
ogiltigförklarade kommunens beslut om ett västförbud på krogarna. Frihetspartie
en kommentar till artikeln lydande: "Det är högst intressant att Eskilstuna komm
erkänner Sveriges grundlag utan har för avsikt att överklaga Förvaltningsr
överklagan i detta fallet måste tvunget fokusera på att Eskilstuna kommun st
yttrandefriheten och att lagen inte är applicerbar på förhållanden i Eskilstuna
Skall bli väldigt intressant att ta del av hur det resonemanget kommer att framf
Det blir lite som i den gamla barnvisan där den lilla kattungen far runt och run
bita sig själv i svansen."

Det ytterst intressanta i sammanhanget med Eskilstuna kommuns överklagande
ingrediensen i sammanhanget. Det är första gången som en kommun faktiskt f
prövningstillstånd i ett mc-relaterat rättsfall - och, då Förvaltningsrättens beslut
förbudet strider mot yttrandefriheten så måste de dessutom föra ett resonemang d
ogiltigförklarar Sveriges grundlagar. Det kan verkligen bli en fråga om att bita sig
svansen. Och vi vet ju alla hur det gick för det lilla mobboffret Pelle Svanslös s

Länkar: http://ekuriren.se/nyheter/eskilstuna/1.665899?articleRenderMode=def
http://www.kuriren.nu/nyheter/artikel.aspx?articleid=5320901
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http://hn.se/nyheter/varberg/1.765947-nej-till-mc-vastar-pa-stans-krogar?
articleRenderMode=default
Peter Schjerva

Kommunal förköpsrätt av fastigheter avskaffad
Publicerat: 2010-03-30

Riksdagen har i tysthet tagit ett beslut om att avskaffa den kommunala förköpsr
fastigheter. Lagen som i ett flertal fall använts för att hindra mc-klubbars etableri
kommuner finns alltså inte längre varför kommunerna får betydligt svårare att ob
klubbars etablering!

Jag saxar ur riksdagens skrivningar i ärendet:
"Kommunernas rätt till förköp vid fastighetsförsäljningar tas bort. Det har riks
beslutat.

Beslutet innebär att förköpslagen från 1968 upphävs. Enligt den kan en kommu
träda i en köpares ställe när ett avtal tecknats om en fastighetsöverlåtelse. Tan
underlätta för kommunerna att köpa mark och planera för städers expansion.
Men lagen används alltmer sällan, omkring 15 gånger per år. Den anses dä
sin roll.

Förköpslagen slutar att gälla den 30 april 2010. De lagändringar som följer a
träder i kraft den 1 maj 2010."
Länk: http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3322&rm=2009/10&bet=CU18
http://rixlex.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?
nid=3120&doktyp=betankande&bet=2009/10:CU18
Peter Schjerva

Valrapport från Australiens Frihetsparti
Publicerat: 2010-03-30

Frihetspartiet har nu fått en valrapport avseende F.R.E.E Australian Party`s valre
Länk: http://www.frihets-partiet.se/blog/?p=146
Peter Schjerva

Payback tackar Wood Woses MC
Publicerat: 2010-03-30

Payback tackar Wood Woses MC för gåvan till Paybacks veksamhet! Det är g
som er som är grunden för mitt fortsatta arbete för bikerkulturen!
Love & Respect
Peter Schjerva, Nättidningen Payback
Peter Schjerva

Frihetspartiet inbjuder till Mediaträff
Publicerat: 2010-03-29

Frihetspartiet fortsätter att agera och reagera. Nu inbjuder partiet till mediatr
nedanstående länk.
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Inga vidare kommentarer kommer att lämnas i förväg.
Länk: http://www.frihets-partiet.se/index.php/information/
Peter Schjerva

Pressmeddelande från ABATE Norge
Publicerat: 2010-03-28

Pressemelding:

Det er en trist nyhet og så klart trist at man legger ned en organisasjon som har f
og som man har jobbet lenge for å få til å gå rund og for å være en organisasjon s
service til alle bikere i Norge, men dessverre så er det en grense for hva en man ka
at flere kan engasjere seg i denne jobben.
Årsakene er sammensatte men jeg kan prøve å gi et enkelt bilde av årsaken.
1. Det har vært et frafall av styremedlemmer de siste 5 år
2. Ingen er interessert i å sitte å gjøre en gratis jobb samt å påta seg verv, tiltross
har gjentatte ganger etterspurt i ulike fora, at bikere må engasjere seg inn i styret
at noen har tatt de signalene.

3. Det er andre organisasjoner som jobber med noe av det samme, slik at de sake
kan jobbe med er av vanskelige og komplisert art, og spesielt vanskelig når en sit
jobbe med vanskelige spørsmål.

4. Navnet ABATE har blitt stemplet av myndighetene som et skalkeskjul for noe
internasjonale klubbene, for å fremme deres saker.

5. Kost nytte funksjonen er et hinder for at organisasjonen skal fungere helt opti

Dette kommer ikke som noen overraskelse at det har gått denne veien, men slik h

Avslutningsvis vil jeg si at det har vært en flott tid og morro å jobbe for alle bikk
organisasjon som abate, og jeg er ydmyk over all som har engasjert seg siden opp
1994.
Takk til alle.
Geir
Länk: www.abate.no
Relaterad artikel: http://www.payback.name/#norge
Peter Schjerva

Ny storklubb i Danmark: Devils Choice MC
Publicerat: 2010-03-28

Devils Choice blir idag, söndag, en officiell supporterklubb till Hells Angels MC
är tidigare mc-klubbar som valt att skifta märke. Klubben får 10 avdelningar och
prospectchapter fördelade över hela Danmark.
Länk: www.devilschoice.dk
Peter Schjerva
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Veckosammanställning för Frihetspartiet, vecka 12
Publicerat: 2010-03-27

Veckan har för Frihetspartiet framflutit med att arbeta med att skapa lokalavdeln
en mycket viktig anmälan, skriva på en tidningsartikel, och en hel del administra
såsom mejlbesvaranden och meddelandebesvaranden på vår Facebookgrupp, tel
med mera. Vi har vidare en person som gör ett alldeles förträffligt arbete med att
professionell mediaprofil samt olika original och trycksaker. Dock finns det inge
redovisa konkret. Vissa veckor kommer att vara sådana framöver då vi måste konc
att få fram underlag för våra valbara kandidater och ordna med listor, dokument o
sammanställa informationen för att lämna in till länsstyrelsen den 15 december.

Tro dock aldrig att det innebär att vi inte gör något bara för att det inte alltid syn
saker tar bara lite längre tid innan de syns utåt. Nästa vecka kommer en hel del at
men det kommer även då att ske en massa osynligt arbete bakom.
Peter Schjerva

Payback sörjer ABATE Norge
Publicerat: 2010-03-27

Nättidningen Payback beklagar att ABATE Norge sedan 2010-03-20 är officiellt
vi startade upp ABATE i Sverige 1999 hade vi stor hjälp med råd och ömsesidig
överläggningar och besök. Jag minns Sven, Eigil, Geir, Hanes med flera med v
goda brödrar och människor att arbeta sida vid sida med. Ni kommer som person
organisation att vara saknade! L & R

Min förhoppning är nu att norska bikers följer Sveriges exempel och istället start
politiskt parti. Ett Frihetspartiet Norge, månne? För förföljelserna är stora och om
Norge och behovet av en kampplattform kommer att finnas för lång tid framö
Länk: http://www.abate.no/
Peter Schjerva

MMA Gym
Publicerat: 2010-03-25

MMA gym har skickat ett meddelande till Payback att bikers får 25 % på alla tr
Länk: http://www.mmagym.se/
Peter Schjerva

Veckosammanställning för Frihetspartiet, vecka 11
Publicerat: 2010-03-21

För andra gången publicerar Payback, på begäran från mc-klubbarna, en veckosam
över Frihetspartiets arbete under den gångna veckan. Här följer länkar till utskriv
sidor för redovisning på veckomöten m.m.
Nästkommande vecka kommer att innehålla betydligt färre skrivelser då det jobb
lite större sak vilket Frihetsopartiet kommer att redovisa så snart tillfälle ges. N
gick var det.

Först ut var en informationsskrivelse från Frihetspartiets Australiska broderparti,
Australian Party: http://www.frihets-partiet.se/index.php/information/

Därefter har Frihetspartiet under dagarna 4 presenterat nya partiprogramspunkter
kan tas del av under: http://www.frihets-partiet.se/index.php/information/

En helt makalös framgång var den långa och djupgående intervjun med Frihetspa
partiledare, Anders Zillén. En helt fantastisk framgång för ett organ med rötter in
bikerkulturen: http://www.dagensjuridik.se/sv/Artiklar/2010/03/Frihetspartiet
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praktiskt-att-terrorisera-hojfolk/

Slutligen måste vi innan vi går vidare mot nya arbetsuppgifter stanna upp ett tag
över det helt fantastiska i att bikerkulturen vann en helt otrolig seger den gångna
Länsrätten upphävde och ogiltigförklarade Eskilstuna kommuns västförbud!! L
länge på den karamellen. Segrar för bikerkulturen är få och desto viktigare att nju
ordentligt när tillfälle ges.
Den beslutsgrundande överklagan kan tas del av på:
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/oeverklagan-av-eskilstuna
vaestfoerbud-paa-krogen-305322
Peter Schjerva

Frihetspartiet har presenterat veckans sista nya partiprogramsp
Publicerat: 2010-03-19

Frihetspartiet har presenterat ytterligare nya partiprogramspunkter.
Länk: http://www.frihets-partiet.se/index.php/information/
Peter Schjerva

Frihetspartiet har fått stor mediaplats i Dagens Juridik
Publicerad: 2010-03-18

Frihetspartiet har fått stor mediaplats i en lång och djupgående intervju med par
Anders Zillén. Var? I Dagens Juridik.
Länk: http://www.dagensjuridik.se/sv/Artiklar/2010/03/Frihetspartiet-Det-ar
att-terrorisera-hojfolk/
Peter Schjerva

Frihetspartiet presenterar nya programpunkter - Del 3
Publicerad: 2010-03-18

Frihetspartiet fortsätter att presentera nya programpunkter.
Länk: http://www.frihets-partiet.se/index.php/information/
Peter Schjerva

Den beslutsgrundande överklagan om västförbudet
Publicerad: 2010-03-17

Då folk hör av sig och undrar om det går att ta del av överklagans lydelse, som l
den väldigt uppmärksammade domen i rörande västförbudet i Eskilstuna kommu
publiceras länken till skrivelsens ordalydelse ifråga.

Länk: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/oeverklagan-av-eskilstu
vaestfoerbud-paa-krogen-305322
Peter Schjerva

Sida 60

Nättidningen Payback

Frihetspartiet presenterar fler nya partiprogramspunkter - Del
Publicerad: 2010-03-17

Frihetspartiet fortsätter att presentera nya partiprogramspunkter.
Länk: http://www.frihets-partiet.se/index.php/information/
Peter Schjerva

Frihetspartiet kommer under veckan att presentera nya
partiprogramspunkter - Del 1
Publicerad: 2010-03-16

Frihetspartiet kommer under veckan att presentera nya partiprogramspunkter.
Länk: http://www.frihets-partiet.se/index.php/information/
Peter Schjerva

Eskilstuna kommuns västförbud upphävs!!!
Publicerad: 2010-03-16

Segern är total, fullständig och, för bikerkulturens motståndare, förkrossande!! A
bikerkulturen gått segrande ur striden i en så principiellt viktig fråga som västf
Belackare menade att det var korkat att ta strid om västförbudet då mc-klubbar
några krogklubbar. Men kulturen hävdade att tillåter man ett sådant här förslag g
strid så kommer det att följas av allt grövre inskränkningar av bikers rättigheter. D
att se händelser såsom isolerade. Det finns alltid ett skönjbart mönster där den f
i en uppenbar kedja per automatik kommer att följas av fler länkar. Smidda av all
Så var också fallet med västförbudet i Eskilstuna. Sju månader senare röstade Lu
kommunfullmäktige igenom ett utvidgat förbud. Nu gällande att hyra eller bevist
lokaler med väst eller andra kläder visande tillhörighet i vad kommunen menade
grupperingar.

Därför, kan segern i Länsrätten i Sörmland aldrig överskattas. Den är stor. Den
den är oskattbar för bikerkulturen då vårt livsrum upprätthålls och inte genom la
ihop. Låt oss gemensamt glädjas åt denna totala seger och tänka på att länsrä
synbart bevis för att kamp lönar sig! Det är hårt, det är tufft, men det är nödvä
Låt oss alla sluta oss tillsammans under Frihetspartiets fana och ta kampen geme
man mot överheten. Vi kan vinna och vi kommer att vinna. och ju fler som inser
lönar sig och ju tidigare alla ansluter sig till den, ju fortare vinner vi!!!
Länkar: http://folket.se/nyheter/eskilstuna/1.572993
http://www.sn.se/nyheter/sormland/1.654946?articleRenderMode=default
http://www.sr.se/cgi-bin/norrbotten/nyheter/artikel.asp?artikel=3559908
http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article6783621.ab
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=3559770
Peter Schjerva

Information från Frihetspartiets broderparti
Publicerad: 2010-03-15

Frihetspartiet har publicerat en information och brevväxling från vårt australiska
F.R.E.E AUSTRALIA PARTY
Länk: http://www.frihets-partiet.se/index.php/information/
Peter Schjerva
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Veckosammanställning för Frihetspartiet, vecka 10
Publicerad: 2010-03-14

Frihetspartiet har under veckan fokuserat på att författa olika skrivelser för att f
avsnitt i partiprogrammet men även framlagt en övergripande skrivelse av en till
knuten skribent, Lars Molin. Vidare har vi genomgått och kommenterat den stati
SOU 2010:15, "Kriminella Grupperingar - motverka rekrytering och underlä
mycket farlig utredning då polisen bland annat vill använda sig av rena missta
berättelser från utsatta personer för att förstora brottsstatistiken inom mc-klub
olika misstankar som antingen saknar substans eller inte är tillräckligt underb
åklagare kan väcka åtal skall utan lagföring få användas mot mc-klubbarna oc
ingå i mc-brottstatistiken!!

Vi har också erövrat ett nytt forum då vi blivit erkända såsom politiska experte
därmed publicera rent politiska texter på Sveriges största debattsajt, Newsmill
som samlar landets elit av författare, journalister, politiker, beslutsfattare och
samhällsdebattörer.

Vidare har vi publicerat information om Frihetspartiets valverksamhet 2010. D
att vi inte ämnar ställa upp i kommunalvalen 2010 utom i ett par försökskommu
för igångsättandet av lokalavdelningar för att föra ut informationen kring par
och regional nivå. Vi annonserar samtidigt efter personer som är villiga att st
riksdagskandidater och
att dessa personer i så fall måste fylla i och skicka in en kandidatförklaring sna

Slutligen har vi fått publicerat en lätt omarbetad version av Frihetspartiets
programförklaring, avsnittet Målgrupper, publicerat i Nordens största undergr
nyhetsbrev, Bovens Tidning.

Ja, det var väl i stort sett allt förutom filandet på några anmälningar, kontakta
frivilliga som anmält intresse av att aktivt arbeta för partiet m.m.

Nedan följer länkar till de skrivelser på hemsidan som publicerats under vecka
Om kastrering av sexualförbrytare: http://www.frihets-partiet.se/blog/?p=105

Om statlig sekretess och hemligstämplande: http://www.frihets-partiet.se/blog/?p

Om publiceringen i Bovens Tidning: http://www.frihets-partiet.se/blog/?p=109
Artikeln från Bovens Tidning: http://www.bovenstidning.nu/arkiv/show.php?nr=
och punkt 51)
Övergripande artikel om Frihetspartiet och Media: http://www.frihetspartiet.se/index.php/artiklar/
Valinformation 2010:http://www.frihets-partiet.se/index.php/information/
Kriminella grupperingar, del 1: http://www.frihets-partiet.se/blog/?p=114
Kriminella grupperingar,del 2: http://www.frihets-partiet.se/blog/?p=118
Newsmillartikeln: http://www.newsmill.se/artikel/2010/03/12/avg-carl-bildt
Peter Schjerva

Frihetspartiet vinner mark och har fått ett nytt forum
Publicerad: 2010-03-13

Frihetspartiet har erövrat ny mark och har nu blivit godkända även som politiska
kan därigenom lägga upp även politiska texter på Sveriges största debattsajt,New
jut idigare fått igenom artiklar rörande direkta mc-frågor men inte tidigare fått ige
politiska skrivelser. En barriär är bruten och vi har flyttat fram positionerna coh v
arena där vi kommer ut brett med vårt budskap!
Länk: http://www.newsmill.se/artikel/2010/03/12/avg-carl-bildt
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Peter Schjerva

Frihetspartiet har börjat agera direkt politiskt
Publicerad: 2010-03-12

Frihetspartiet har utefter sitt motto "Moral och Sunt Förnuft" börjat agera direkt
genom att gå in i kritik när enskilda politiker eller partier agerar i strid mot de de
värdena. Läs nedanstående inlägg med krav på utrikesministerns avgång.
Länk: http://www.frihets-partiet.se/blog/?p=140
Peter Schjerva

Frihetspartiet skriver om statlig sekretess
Publicerad: 2010-03-12

Frihetspartiet förtydligar sitt krav på att avskaffa sekretessen kring statliga dokum
handlingar.
Länk: http://www.frihets-partiet.se/blog/?p=132
Peter Schjerva

Dubbelt upp för Frihetspartiet på Newsmill
Publicerad: 2010-03-12

Frihetspartiet har lyckats med konststycket att få både del 1 och del 2 publicerad
delar. Var? På Newsmill. Sveriges största sajt för samhällsdebatt med politiker, f
journalister med flera professionella samhällsdebattörer.
Länkar: http://www.newsmill.se/artikel/2010/03/11/frihetspartiet-carin-g-tblad
201015-del-1
http://www.newsmill.se/artikel/2010/03/11/frihetspartiet-carin-g-tblad-ochPeter Schjerva

Frihetspartiet och utredningen om "Kriminella Grupperingar"
Publicerad: 2010-03-11

Frihetspartiet har bemött utredningen om Kriminella Grupperingar på en andra p
Kriminaliseringen av mc-klubbarna.
Länk: http://www.frihets-partiet.se/blog/?p=118
Peter Schjerva

Frihetspartiet och utredningen om "Kriminella Grupperingar"
Publicerad: 2010-03-10

Frihetspartiet har publicerat del 1 i bemötandet av länspolismästare Carin G
Kriminella grupperingar –motverka rekrytering och underlätta avhopp, SOU 2
bland annat om hur utredningen anser att misstänkt brottslighet och berättelser f
föreslås få ligga till grund för brottstatistiken i framtiden.
En del 2 kommer också att presenteras vid senare tillfälle.
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Länk: http://www.frihets-partiet.se/blog/?p=114
Peter Schjerva

Frihetspartiets "Valinformation 2010"
Publicerad: 2010-03-10

Frihetspartiet har publicerat "Valinformation 2010". Information kring Frihetspa
inför årets val. Alla de som anmält sig såsom frivilliga att arbeta för Frihetspartie
extra noggrant genomläsa informationen.
Länk: http://www.frihets-partiet.se/index.php/information/
Peter Schjerva

Frihetspartiet och Media
Publicerad: 2010-03-10

Frihetspartiet har publicerat en ny artikel "Frihetspartiet och Media" av skribente
Länk: http://www.frihets-partiet.se/index.php/artiklar/
Peter Schjerva

Frihetspartiet har fått publicitet i Nordens största underground
Publicerad: 2010-03-09

Frihetspartiet har fått publicerat en längre artikel i Bovens Tidning, Nordens st
underground Nyhetsbrev med 35 000 prenumeranter.
Länk: http://www.frihets-partiet.se/blog/?p=109
Peter Schjerva

Summering och avslut för Payback!
Publicerad: 2010-03-08

Den senaste veckan har inga kommentarer runt dagsaktuella händelser kommit fr
"penna". Detta beror inte på ointresse kring företeelser inom bikerkulturen, tv
bara inte kunnat finna tid även till dagsaktuella kommentarer då partiet slukat al
tid.

Dygnet innehåller bara 24 timmar och ett antal går ju åt till livets triviala saker s
och sova med mera. Därför måste jag prioritera arbetsinsatsen. Frihetspartiet, des
och välmåga, är det utan tvekan viktigaste som hänt inom bikerkulturen och f
förföljelser och trakasserier, någonsin i mitt tycke. Jag måste därför prioritera me
Nättidningen Payback och partiet och jag väljer då Frihetspartiet. Det innebä
inte arbetar för bikerkulturen längre bara att jag flyttar fokuset av arbetet till den
anser min arbetsinsats har störst effekt och nytta för bikerkulturens väl!

All tid som finns tillgänglig har på sistone gått åt till att skriva inlägg, artiklar oc
för partiets räkning. Frihetspartiet har också en Facebookgrupp som kräver deltag
uppdatering och direkta svar kring inlägg och frågor. Därutöver kommer en hel de
administrativa saker som bara måste skötas samt besvarande av alla meddelanden
medlemmar och intresserade. Saker som måste göras om inte intresset för och en
Frihetspartiet skall minska och ta skada.

Med Frihetspartiet kommer vi bara att få en chans. Att starta ett politiskt parti me
från bikerkulturen ses med väldigt omilda ögon från många håll. Sköts inte partie
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korrekt så faller partiet och en liknande politisk konstruktion kommer i framtiden
chans. Det är den reella verkligheten vi får leva med så det är bara att se till att de
redan vid första möjligheten!

Efter valet kommer jag att ta ett nytt beslut rörande Paybacks kommande verksam
omfattning och på vilket sätt den skall fortleva. För fortleva skall Payback, i en el
form! Under tiden kommer Nättidningen självklart att finans kvar även om inga k
runt dagsaktuella artiklar och skrivelser längre kommer att äga rum då tidsmö
saknas. Jag utfärdar härmed också en generell tillåtelse till alla inom bikerkulture
sig av material på Paybacks hemsida. För ta aldrig miste: Paybacks arbete tillh
bikerkollektivet och skall komma allt och alla inom bikervärlden tillgodo!

Citera, hänvisa till Payback och lägg ut hela artiklar om ni vill från Paybacks
ange gärna källa så vi leder folk till kunskapsbanken kring bikerkulturen på Payb
Uppdateringar gällande Frihetspartiets arbete kommer även i fortsättningen att l
Paybacks hemsida.

Vad har då Payback åstadkommit under sitt lite dryga första verksamhetsår.
- 37 st pressmeddelanden på Newsdesk.se
- 9 st artiklar på Newsdesk.se
- 25 st artiklar på Newsmill.se
- 3 st utgivna nättidningsnummer
- 36 artiklar i nättidningen Payback, nummer 1-3
- 6 tidsnummer utgivna + 3 vid specifika tidpunkter Nr1 = 30 sidor, Nr2 = 39 sid
Nr3=51 sidor + 29+27+35+32+115+22 sidor i de tidsangivna numren= 390 sido
motsvarar det dubbla i antal boksidor.
-511 st blogginlägg kring olika artiklar och påhopp under 7 månader! Motsvaran
- 77 st inlägg under ABATE-News

Därutöver kommer
- JO- och JK-anmälan avseende begreppet "Kriminella MC-gäng"
- JO- och JK-anmälan avseende Kommuners köp av mc-fastigheter
- JO- och JK-anmälan av Västförbudet i Eskilstuna och Luleå
- PO-anmälan av NWT
- En annan lång skrivelse om ett annat PO-fall som dock faller under sekretess til
fattat
- Två yttrande kring ett vapenlicensärende som ännu inte är avgjort
- Samt arbetet kring Frihetspartiet.

I rena skrivna sidor, allt arbete med att formulera sig, att studera lagtexter samt h
material kring olika artiklar och fall oräknat motsvarar ovanstående skrivningar
drygt 1 600 A4-sidor skriven text vilket i bokform motsvarar det dubbla således 3
en normal bok är på 250 sidor så är det alltså frågan 13 normalstora böcker, arbe
och research oräknat!

Detta är inte på något sätt ett konstaterande för att framhäva mig som person elle
påskina min arbetsinsats utan för att besvara en frågeställning vad jag utfört f
Sveriges räkning tidigare.
Peter Schjerva

Veckosammanställningar från Frihetspartiet
Publicerad: 2010-03-08

Det har framkommit önskemål om en sorts sammanställning över partiets arbete
Frihetspartiet förstår önskemålet och åtgärdar saken.

Att sända brev till alla klubbar är uteslutet då det både kostar för mycket pengar
mycket tid av de ansvariga så det stupar på sin egen orimlighet. Att sända kollekt
information låter sig inte heller göras då länkar till olika artiklar med mera tende
förändras och/eller falla bort.
Då återstår att skapa en ren informationstext i frågan för Sveriges bikerklubbar
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den väg Frihetspartiet väljer i ett initialskede. En gång i veckan, under helgen ell
nästkommande vecka kommer här på Paybacks sida att publiceras en sammanst
som hänt under veckan samt med länkar till veckans publicerade artiklar.

Jag föreslår att varje klubb utser en ansvarig att kolla av Payback och skriva ut ell
vad som försigått rörande frihetspartiet under den gångna veckan. Och att denna
delger klubben under kommande veckomöte informationen rörande Frihetspartie
Peter Schjerva

Frihetspartiet om kastrering av sexualförbrytare
Publicerad: 2010-03-08

Frihetspartiet har Kvinnodagen till ära publicerat ett klargörande rörande partiet
ställningstagande att pedofiler och våldtäktsmän skall utsättas för kastrering.
Länk: http://www.frihets-partiet.se/blog/?p=105
Peter Schjerva

Payback nr 10/2010 finns nu som pdf.fil
Publicerad: 2010-03-07

På begäran ges Payback ut i pdf-fil. Nu finns nummer 10 avseende perioden 1 feb
mars 2010 att ta del av eller för att skriva ut upplagd på arkivsidan.
Peter Schjerva

www.payback.name ○ För kontakt mejla: peter@payback.name För adress och inskickande av material
se kontaktsida
Ansvarig utgivare: Peter Schjerva
© 2009- - Allt material som publicerats i nättidningen Payback.name eller som förekommer på webbplatsen
www.payback.name är copyrightskyddat. Materialet får endast användas efter överenskommelse med utgivaren!
Alla överträdelser beivras!!!

besökare sedan den 26 januari 2009
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