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Aitellu har antagit Nättidningen Payback som nyhetskälla!
Publicerad 2009-09-30

Nyhetsförmedlaren Aitellu har antagit Payback som nyhetskälla källa vilket innebär att Paybacks
samtliga artiklar erbjuds och matchas mot vad andra nyhetsmedier söker efter. Artiklarna kan
också meddelas dem via e-mail och kanske publiceras på internet eller websidor via RSS t.ex.

Se: http://www.aitellu.com/Aitellu/ 
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/aitellu

Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

Regeringen skall utreda möjligheten till en svensk "penningtvättlag"
Publicerad 2009-09-30

Sverige har idag ingen specifik lag mot penningtvätt. Enligt uppgift har regeringen arbetat med utredningsdirektiven
sedan i våras och Justitieministern uppger att direktiven kanske kan vara klara innan nyår.
I Sverige kan den som tar hand om pengar från brottslig verksamhet dömas för penninghäleri om åklagaren kan
bevisa från vilken brottslig verksamhet pengarna kommer. I Norge är det tillräckligt att visa att det inte finns någon
legal förklaring till penninginnehavet.

Ekobrottsmyndigheten (EBM) tillhör de aktörer som länge efterlyst en lagstiftning mot penningtvätt. Hans Ihrman,
chef för EBM:s brottsutbytesenhet säger: " Vi ser ofta brottspengarna, men vi ser inte brotten. Norska polisen 
har utrett brott där man till en början inte har haft en aning om vad det var för bakomliggande brottslig 
verksamhet. Men det fanns ändå misstanke om penningtvätt. Då kunde man frysa pengarna. Senare fick 
polisen kunskap om att det rörde sig om bedrägerier. I Sverige har vi inte möjlighet att hålla pengarna".

Beatrice Ask tillbakavisar delar av kritiken och ställe sig frågande till att Sverige skulle ha svagare regler än andra
länder. Hon pekar på att regeringen i fjol ökade möjligheterna att förverka pengar som misstänks komma från brottslig
verksamhet.

Nättidningen Payback har tidigare gjort en kritisk genomgång rörande den närbesläktade lagen om så kallat utvidgat
förverkande, vilken länkas till nedan.

Källor: http://www.dn.se/sthlm/skarpta-regler-ska-stoppa-penningtvatt-1.963810 
http://www.payback.name/payback20092.html#förverkande

Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

Scanbike och Bikerlinkz
Publicerad 2009-09-30

Vi börjar dagen med att puffa för två av bikervärldens främsta kulturbärare: Scanbike och Bikerlinkz. Scanbike har
som den själv skriver verkligen blivit The Real Deal Biker Magazine. Ett exklusivt magazine.. Med reportage och
layout i yttersta klass. En exklusiv utgåva som inte ligger något annat exklusivt magazine, speglande helt andra
ämnen, efter. Prenumerera och få magazinet som speglar och skildrar allt som sker och uppstår inom bikerkulturen!

I det senaste numret kan du även läsa en intervju med Payback, som lägger en annan sida och tillför en ny dimension
till arbetet och personen bakom Payback.

Bikerlinkz är en samlingsplats med det mesta av det bästa inom bikerkulturen. Här får du länkar till all världens
klubbar och organisationer, dealers m.m. Du kan även köpa bikerböcker och Dvd-filmer direkt från hela världen.

Källa: http://www.scanbike.se/ 
http://www.scanbike.se/index.php?id=312 
http://www.bikerlinkz.com/index2.html 

http://www.aitellu.com/Aitellu/
http://www.dn.se/sthlm/skarpta-regler-ska-stoppa-penningtvatt-1.963810
http://www.bikerlinkz.com/index2.html
http://www.scanbike.se/index.php?id=312
http://www.scanbike.se/
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/aitellu
http://www.payback.name/payback20092.html#f%C3%B6rverkande


http://www.odaz.se/bikerkultur.html 

Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

Polisen använder alltmer hemlig övervakning!
Publicerad 2009-09-30

Polisens användning av hemliga tvångsmedel ökar. 2003 använde exempelvis polisen hemlig kameraövervakning i 23
fall, 2007 i 51 fall samt under 2008 i hela 77 fall. Den genomsnittliga övervakningstiden var 40 dagar.
När det istället gäller hemlig teleövervakning användes detta tvångsmedel 2007 i 1 315 fall för att skjuta i höjden till
den nya rekordhöjden 1 455 fall under 2008. Den hemliga övervakningen uppges ha "haft betydelse för utredningen
mot den misstänkte" i 54 procent av fallen. Detta innebär dock inte att brottet klarats upp utan kan exempelvis
innebära att utredningen gått vidare.

I rapporten framgår att ansökan om tillstånd för hemliga tvångsmedel bifallits i mer än 99 procent av ärendena vilket
polis och åklagare tolkar som att ansökningarna är motiverade och välunderbyggda.

En som är starkt kritisk till både polisens siffrorna vad gäller betydelsen av den hemliga övervakningen och medlens
existensberättigande överhuvudtaget är Advokatsamfundets ordförande Anne Ramberg: "att dessa åtgärder i så få fall
gör att brott klaras upp är något som Advokatsamfundets generalsekreterare är mycket kritisk till. "– Om man skulle
titta igenom hur många av de här 54 procenten som egentligen har lett till att brottet klarats upp eller 
att personen har lagförts, så talar vi om helt andra siffror".

Som tidigare expert i en utredning kring dessa frågor har hon också påtalat att man är utlämnad till vad polis och
åklagare påstår när det gäller effektiviteten. Ingen utomstående eller vetenskaplig granskning görs av dessa ärenden.
"– Risken finns att man utvidgar tillämpningsområdet hela tiden. För att man ska få använda tvångsmedel 
är det viktigt att det är effektivt eftersom det är oerhört integritetskränkande för den som övervakas", 
säger Anne Ramberg.
Anne Ramberg har ju redan tidigare, som är bekant för Paybacks läsare, uttalat sig mycket kritisk mot hemliga
tvångsmedel i allmänhet: "Trots alla de extra resurser och nya lagliga och tekniska möjligheter polisen fått 
tillgång till under 2000-talet har andelen uppklarade brott inte ökat", (Ur TT:s artikel: Poliser kan tillåtas 
begå brott under utredning)

Källa: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3582027.svd     

Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

ABATE Norge - Nu på Facebook!
Publicerad 2009-09-30

ABATE Norge har tagit steget in på Facebook! Här får du information om vad ABATE Norge för tillfället arbetar med
och kan delta i diskussionsforum m.m. Besök sidan och har du en Facebookidentitet så gå med som vän! Glöm inte
heller att besöka ABATE Norges vanliga hemsida och läs om vad som händer inom och med den norska
bikerkulturen.

Källa: http://www.facebook.com/pages/ABATE-Norge/95127649454 
http://www.abate.no/

Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

Håll käft och gör ert jobb, sa Justitieministern
Publicerad 2009-09-30

Enligt källor vid Rikskriminalpolisen som TV4 Nyheterna talat med har Stockholmspolisen medvetet läckt hemliga
utredningsuppgifter avseende det spektakulära helikopterrånet nyligen. Justitieminster Beatrice Ask uttalar i en
intervju sitt missnöje och sin förvåning över den bristande samordningen inom polisväsendet. Hon uttrycker en
förhoppning om att ingen av dem har tid att skvallra i största allmänhet samt: "De ska hålla käften och göra sitt
jobb"!

http://www.facebook.com/pages/ABATE-Norge/95127649454
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3582027.svd
http://www.odaz.se/bikerkultur.html
http://www.abate.no/


Är det inte just det vi alla tycker? Håll käften, polisen, och gör ert jobb! Sluta att uttala en massa lögner om
bikerklubbarna och sluta att förfölja mc-klubbar och enskilda bikers för deras blotta klubbtillhörighet! Ert jobb är att
lagföra enskilda individer som begått brottsliga gärningar. Gör det, men sluta sprid lögner och förtal runt er om 
mcklubbar.

Eller som Beatrice Ask skulle uttryckt saken: Håll käften och gör ert jobb!

Källor: http://svt.se/2.22620/1.1709771/ask_hall_kaft_och_gor_ert_jobb?
lid=senasteNytt_675672lid=senasteNytt_675672   
http://nyhetskanalen.se/1.1239037/2009/09/29/ska_halla_kaften_och_gora_sitt_jobb

Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

Ökad säkerhet i domstol, SOU 2009:78
Publicerad 2009-09-29

Särskilda utredaren hovrättslagmannen Krister Thelin överlämnade idag sitt Betänkande av Utredningen om säkerhet i
domstol.

Lagen om säkerhetskontroll i domstol reglerar idag två former av säkerhetskontroll i domstolar:
- Allmän säkerhetskontroll som får genomföras, om det finns anledning att befara att det i en domstols lokaler kan
komma att förövas en viss typ av brottslighet.
- Särskild säkerhetskontroll som får genomföras, om det till följd av särskilda omständigheter finns risk för att det i
samband med en domstolsförhandling kan komma att förövas sådan brottslighet.
De kriterier som skall föreligga vid bägge formerna av säkerhetskontroller är att det föreligger allvarlig fara för
någons liv, hälsa eller frihet eller för omfattande förstörelse av egendom. Beslut rörande allmän säkerhetskontroll
fattas av domstolens domare eller annan lagfaren domare och beslut om särskild säkerhetskontroll av rätten under en
pågående rättegång och inför en rättegång av rättens ordförande.

Vad lämnar då utredningen för nya förslag i frågan om säkerhetskontroller vid Sveriges domstolar?
Säkerhetskontroller ska i framtiden inte längre delas in i allmänna och särskilda säkerhetskontroller.
Säkerhetskontroller i domstol ska få genomföras i förebyggande syfte, utan att en konkret risk för allvarlig brottslighet
har identifierats. Detta innebär konkret att säkerhetskontroller i framtiden kan beslutas utan koppling till specifika
förhandlingar dock under förutsättning att "det måste förutsättas att någon form av riskbedömning sker och 
att resultatet härav blir att det föreligger en hotbild" . Kravet är att kontrollen syftar till att förebygga 
allvarligare brottslighet.

Utredaren föreslår vidare: "Säkerhetskontroll ska genomföras av ordningsvakt, efter anvisning av 
polismyndighet och under ledning av polisman. Även polisman ska kunna genomföra säkerhetskontroll. 
Om det finns en konkret hotbild, ska domstolen dock få besluta att säkerhetskontrollen måste 
genomföras av polisman. Därvid ska kroppsvisitation och undersökning av väskor få ske även på annat sätt 
än genom användande av metalldetektor eller liknande anordning. Samråd med polismyndigheten inför 
beslut om säkerhetskontroll ska inte behöva ske, om det är obehövligt. Beslut om att polisman ska 
genomföra säkerhetskontrollen ska emellertid alltid föregås av samråd med polismyndigheten.
Likaså ska samråd med åklagare vara obligatoriskt innan säkerhetskontroll beslutas inför viss förhandling 
i brottsmål".

Utredaren konstaterar: "Den föreslagna lagstiftningen ger i praktiken möjligheter att genomföra
säkerhetskontroller på kontinuerlig basis, dvs. närmast som fasta säkerhetskontroller. Detta 
innebär i förhållande till gällande rätt att säkerhetskontroller kan genomföras i väsentligt större 
utsträckning än vad som är möjligt i dag, då i stället en tydligare riskindikation måste föreligga för att 
säkerhetskontroll ska komma till stånd och upprätthållas".

Förslagen föreslås träda ikraft den 1 januari 2011.

Vad kostar då säkerhetskontrollerna samhället? Under 2007 genomförde 12 domstolar 25 st allmänna
säkerhetskontroller till en kostnad av 200 000 kronor. Vid en enskild rättegång under fyra dagar i Malmö tingsrätt
2008 uppgick dock den fakturerade kostnaden till 85 000 kronor. De särskilda säkerhetskontrollerna som belastar
domstolarnas budget uppgick vidare till 1 946 000 kronor år 2007 och innefattade då 229 kontroller vid 41 domstolar.
Detta gav en genomsnittlig kostnad av 8 500 kronor per fall. Enligt avtal kostar en dags säkerhetskontroll med en

http://nyhetskanalen.se/1.1239037/2009/09/29/ska_halla_kaften_och_gora_sitt_jobb


styck inhyrd ordningsvakt 3 200 kronor.

En försiktigt positiv syn framtonar i domstolarnas uttalande rörande de så kallade mc-gängen:
Sidan 40: "Av DV:s undersökning (prop. 2000/01:32 s. 19 ff.) framgick att personal vid 81 av landets 
domstolar hade utsatts för hot under åren 1995–1999".

Sidan 41: "En iakttagelse som gjordes var att förövaren bara i ett fåtal fall kunde hänföras till en ”nynazistisk” 
gruppering, ett kriminellt s.k. mc-gäng eller annan organiserad brottslighet".

Sidan 41:"Säkerhetspolisen och Riksåklagaren bidrog med information som gav vid handen att hot från kriminella  
grupper hade aktualiserats allt oftare de senaste åren i relation till representanter för rättsväsendet; tidigare hade 
dessa grupper enligt samma källor främst intresserat sig för vittnen och målsägande. I propositionen framhölls att det  
hade uppstått ett intresse av att skrämma och hota poliser, åklagare och andra personer som är involverade i  
rättsprocessen, inte minst i södra Sverige. Kriminella mc-gäng och personer i mc-miljön påstods ligga bakom detta  
imånga fall. Brotten hade oftast riktats mot polismän, men även åklagare hade varit utsatta. De domstolar som hade 
handlagt mål i vilka mc-gäng varit involverade såg enligt enkätundersökningen dessa som ett reellt hot".

Sid 126: "Vilka farhågor uttrycks då från domstolarnas egen sida gentemot de olika ”kategorier” som här nämnts? 
Utredningens intryck är att det – kanske mot all förmodan – inte är den organiserade brottsligheten, t.ex. de s.k.  
mcgängen, som enligt domstolarnas egen uppfattning svarar för de största riskerna. Bland de orsaker som anges är att  
sådana grupperingar är väl påpassade när de är aktuella i mål i domstol. Tämligen ofta torde säkerhetskontroller  
arrangeras redan utifrån måttliga hotbilder, varefter riskerna uppfattas som hanterbara".

Är det dock någon som inte tror att de ovannämnda förslagen kommer att införas och att de i så fall i första hand
kommer att riktas mot mc-klubbarna som ett systematiskt led i att för allmänheten förstärka bilden av deras farlighet
och som ett led i den pågående stigmatiseringsprocessen gentemot mc-klubbarna?

Källor: http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/26/24/b302daa3.pdf

Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

Skadestånd för frihetsberövade
Publicerad 2009-09-29

Två olika fall med "anknytning" till mc-världen rapporteras i dagens media gällande skadeståndsanspråk för
frihetsberövande. De rör dels en person med "anknytning" till Bandidos Prospect Chapter i Örebro som får 10 000
kronor i ersättning för att han satt anhållen och häktad i 8 dagar misstänkt för grov misshandel alternativt dråpförsök.
När förundersökningen avslutats friades han från misstankar varför Justitiekanslern nu beslutat om skadestånd för
frihetsberövning.

Det andra fallet berör en medlem i Eastside MC som satt frihetsberövad i två dygn misstänkt för medhjälp till grov
olovlig förflyttning av punktskattepliktiga varor. Tingsrätten friade personen då brott ej kunde styrkas. Mannen
utpekades under rättegången och igenom det mediadrev som därvid fördes såsom ledande inom klubben samt för att
ha "kopplingar" till en annan klubb. Den frikände mc-medlemmen yrkar därför på 7 400 kronor varav 5 000 kronor i
ersättning för den kränkning han fått utstå genom den massmediala uppmärksamheten kring rättegången och
frihetsberövandet.

Källor: http://www.kuriren.nu/nyheter/artikel.aspx?articleid=5074954 
http://www.pitea-tidningen.se/nyheter/telegram/artikel.aspx?ArticleId=4902678 
http://na.se/nyheter/2.2503/1.578032

Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

Payback-run ersätter B.A.D-runen
Publicerad 2009-09-29

ABATE Sveriges styrelse har beslutat lägga ner B.A.D-runen och istället ersätta dessa med Payback-run. Syftet är i
första hand att framöver säkra och trygga ABATE Sveriges nättidning Paybacks överlevnad.

http://www.pitea-tidningen.se/nyheter/telegram/artikel.aspx?ArticleId=4902678
http://www.kuriren.nu/nyheter/artikel.aspx?articleid=5074954
http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/26/24/b302daa3.pdf
http://na.se/nyheter/2.2503/1.578032


Ni som känner att ni vill dra ert strå till stacken men att ni inte har nog resurser att arrangera ett run kan förslagsvis
throw a Payback-party istället. Då blir det ju också lite jämnare fördelning på arrangemangen över året eftersom det
kan vara lite ”småjobbigt” att arrangera runs under vinterhalvåret. Och, det är ju inte formen utan resultatet som
räknas: Att stödja ABATE Sverige och säkra Nättidningen Paybacks framtida verksamhet.

Är ni intresserad av att arrangera Payback-runs/fest tag kontakt med: clarence @abate.se och meddela tid och plats 
för runet eller festen. Skicka samtidigt ett mejl till: peter@payback.name så Payback kan hjälpa till med att göra 
reklam för arrangemanget och se till att informationen kring runet/festen får ytterligare spridning.

Mer information i frågan publiceras snart på ABATE Sveriges hemsida: http://www.abate.se

Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

55 600 har läst Paybacks artiklar på Newsmill de två senaste dagarna
Publicerad 2009-09-29

Paybacks (peter schjerrvas) artiklar är de mest lästa för andra dagen i rad på Newsmill! Sammantaget har artiklarna
lästs 55 600 gånger bara de två sista dagarna räknat. Så mycket uppmärksamhet har knappast bikerkulturens
företrädare fått sedan mc-krigets dagar så nog har den spektakulära artikeln kring förslaget om att låta mc-klubbarna
ta över landets värdehantering fyllt sin funktion: Att sprida kunskap och information kring bikerkulturens villkor i
dagens Sverige, samt kulturens drivkrafter och mekanismer.

33 kommentarer har också huvudartikeln rönt varav de flesta varit mycket negativa till skrivelsen och en del ifrågasatt
skribentens hjärnförnödenheter. So what? Det är säkert till en viss, osäkert hur stor andel, väktare och poliser som
känt sig trampade på tårna och därigenom tvingade att gå till angrepp. Ingenting mer än man kan förvänta sig i deras
situation. Vi skall dock komma ihåg att 33 negativa kommentarer om än aldrig så oförskämda är ett ytterst billigt pris
för att sprida den mer allvarligt menade informationen 55 000 gånger.

Var det då en seriös artikel med ett allvarligt menat förslag, är ju den frågan som många kommentarer ställer sig. Både
ja och nej! Jag anser faktiskt att mc-klubbarna är de enda som har tillräcklig organisation, struktur, kompromisslöshet
och hårdhet att faktiskt genomföra dessa uppdrag utan intermezzon. Säkerhetsbolagen och deras anställda är ju ett
skämt. En uniformerad Björnliga blott! Men, jag är också medveten om att det är ett högst orealistiskt förslag. Ty
efter 15 års uttalanden och smutskastande av mc-klubbarna skulle polis, media och politiker aldrig kunna backa sina
positioner så totalt utan att förlora ansiktet samt alldeles för mycket prestige. Stoltheten skulle få oreparabla skador
och parterna skulle dessutom behöva erkänna att mc-kulturen hela tiden haft rätt och att allt var ett spel för att sälja
fler lösnummer, göra karriär på mc-klubbarnas bekostnad samt få mer personal och pengar till sin verksamhet.
Slutsatsen är att utspel är ett verksamt instrument för att sprida seriös information kring bikerkulturen!

Källa: http://www.newsmill.se/artikel/2009/09/24/sa-satter-vi-stopp-helikopter-ranen 
http://www.newsmill.se/userpage/2047

Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

Mc-klubbar hjälper cancersjuka barn
Publicerad 2009-09-28

Fem mc-klubbar i Sjuhäradsbygden har för tredje året i rad gjort gemensam sak och samlat in pengar för att hjälpa
cancersjuka barn. Det är helt klart ett högst behjärtansvärt arbete som inte på något sätt förtjänar att misstänkliggöras
eller smutskastas. Hur långt denna trakassering gått är dock detta arbete och skildrandet av arbetet ett ytterst olustigt
exempel på.

Aftonbladet som intar en plats i den absoluta toppen av de medier som smutskastar mc-klubbar, om inte till och med
den allra översta platsen, kunde ibara nte låta bli att kasta in ett "mc-gänget" i rubriken av artikeln. Jag tror kanske att
de försökte men att de höll på att spricka på kuppen och därför för att rädda sitt eget skinn bara var absolut tvungna
med en liten nypa misstänkliggörande.

Ett annat forum, en blogg, tar upp att även TV 4:s Nyhetsmorgon refererade denna insamling i fråga och där kände sig
programledaren tvungen att likaledes avsluta inslaget med att "..där ser man, det finns snälla mc-killar med".
Kan då ingen någon gång bara låta bra saker få vara just bra saker och samtidigt hålla tillbaka sina privata fördomar?

http://www.newsmill.se/artikel/2009/09/24/sa-satter-vi-stopp-helikopter-ranen
http://www.abate.se/
http://www.newsmill.se/userpage/2047


Nåväl, bloggaren "Angie" fortsätter resonemanget kring mc-klubbar och mc-killar med att be sina läsare kommentera
kring om också de anser mc-killar vara farliga. Läs de övervägande positiva kommentarerna i frågan via nedanstående
metroblogglänk.

Källa: http://www.aftonbladet.se/svenskahjaltar/article5866883.ab 
http://www.metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.12120868

Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

Dundersuccé för Paybacks debattartikel på Newsmill!
Publicerad 2009-09-28

Paybacks debattartikel kring att låta mc-klubbarna ta över Sveriges värdehantering blev till ett succéfullt bikerpolitiskt
utspel. Artikeln var dagens mest lästa artikel, dagens mest millade artikel och Paybacks (peter schjervas) artiklar var
de mest lästa artiklarna.
27 000 lästa artiklar från Paybacks penna kunde noteras bara den 27 september. Var det inte Sonny Barger som en
gång sa, något i stil med: "All reklam är bra reklam"!

Och att göra bikerpolitiska utspel som får läsarna att ta del av alla övriga artiklar till bikerkulturens förmån kan bara
inte vara fel. Det fyller en funktion och det har verkan. Det leder folk till de andra faktaspäckade artiklarna. Att sedan
ett sådant här utspel retar upp en hel skrälldus människor får man ta. Det här är inget jävla popularitetsarbete. Det
handlar om att vända opinionen och få ut fakta kring bikerkulturen. Det är politik!

Källa: http://www.newsmill.se/artikel/2009/09/24/sa-satter-vi-stopp-helikopter-ranen 
http://www.newsmill.se/userpage/2047

Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

Bodströms sex punkter som justitieminister!
Publicerad: 2009-09-27

Thomas Bodström var justitieminister i den förra socialdemokratiska regeringen och är numera ordförande i
Justitieutskottet. Det råder med andra ord föga tvivel om att han kommer att bli det rödgröna alternativets kandidat
som justitieminister vid en eventuell rödgrön seger i riksdagsvalet 2010.

Därför kan det också vara av stort intresse att redovisa vad Thomas Bodström har för avsikt att genomföra såsom
kommande justitieminister. I nedanstående länkade artikel pekar han ut sex punkter han vill se genomförda för att
bättre kunna bekämpa den organiserade brottsligheten i Sverige, och vi vet ju alla att med det uttrycket menas, allt
som oftast, just mc-klubbarna.
- Ett svenskt "FBI". Skapa en professionell spjutspetsorganisation för att bekämpa den grova organiserade
brottsligheten, en central resurs under rikskriminalpolisen med 200 personer med specialistkunskap
-Öronmärk särskilda medel. För att säkerställa en sådan organisation vill vi öronmärka 200 miljoner kronor. Därmed
kan polisen koncentrera sig på att bekämpa brott istället för att gå på interna budgetmöten.
- Låt polisen få tillgång till trafikinformation. Polisen riskerar nu att tappa ett av deras allra viktigaste verktyg - att få
tillgång till information om vilka kriminella personer som har haft kontakt med varandra. Regeringen måste nu
komma överens internt. Vi vill se ett förslag om lagring i år.
- Utöka nationella insatsstyrkan till 80 poliser. Nationella insatsstyrkan deltar i Rikskriminalpolisens arbete mot grov
organiserad brottslighet, bland annat grova rån. Det är en specialutbildad och specialutrustad polisstyrka. Vi vill att
styrkan utökas till 80 poliser. Den ska vara en resurs till rikskriminalpolisen och den centrala "FBI" enhet vi vill
skapa.
- En polismyndighet. Idag finns det 21 länspolismyndigheter. Polisen har i flera utredningar kritiserats för otydlig
styrning och bristande ledning. När brottsligheten opererar över hela Sverige får det inte vara så att
polismyndigheterna hindras av administrativa gränser.
- Fokusera på kvalitén istället för mängden. Nu måste regeringen börja fokusera på polisens arbetsuppgifter och
utveckling istället för symbolfrågan om 20 000 poliser. På grund av det har flera hundra civilanställda tjänster
försvunnit. Poliser får nu göra deras arbete, alltifrån att vara receptionister till arrestvakter.

Källa: http://www.newsmill.se/artikel/2009/09/24/sa-satter-vi-stopp-helikopter-ranen
Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

http://www.newsmill.se/userpage/2047
http://www.newsmill.se/artikel/2009/09/24/sa-satter-vi-stopp-helikopter-ranen
http://www.aftonbladet.se/svenskahjaltar/article5866883.ab
http://www.metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.12120868
http://www.newsmill.se/artikel/2009/09/24/sa-satter-vi-stopp-helikopter-ranen


Låt mc-klubbarna ta över Sveriges totala värdehantering!
Publicerad: 2009-09-26

Payback publicerade nedan länkade text på Newsdesk och Newsmill. Texten skall ses som ett politiskt utspel samt ett
ytterst kontroversiellt förslag i avsikt att ta oss in i samhällsdebatten och skapa opinion och debatt kring mc-kulturen.
"Ändamålen helgar medlen", som Jesuiterna en gång uttryckte saken.

Observera att texten är skriven med reservationen: "De åsikter och synpunkter som uttalas i denna artikel är 
mina personliga och delas inte nödvändigtvis av vare sig ABATE Sverige eller bikerkulturen som helhet".  
Denna reservation är gjord för att ingen annan skall behöva stå till svars för de åsikter jag här låter framträda. De är 
mina och mina personliga!

Är det då Paybacks uppgift att publicera texter av denna karaktär? Ja, Payback är en nättidning men även ett
instrument för en bikerpolitisk verksamhet i en fri roll inom bikerkulturen, vars ena syfte måste vara att på olika vis
föra bikerkulturen in i samhällsdebatten. Då är utspel som skapar opinion ett effektivt medel och ett verksamt vapen
ställd i den bikerpolitiska kampens tjänst. Mejla gärna kommentarer kring artikeln och huruvida detta är en väg vi bör
gå inom bikerkulturen för att nå våra mål, till: peter @payback.name

Läs texten i sin helhet på: 
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/laat-mc-klubbarna-ta-oever-sverigestotala-vaerdehantering-323076 
http://www.newsmill.se/artikel/2009/09/26/lat-mc-klubbarna-ta-over-vardehanteringen

Peter Schjerva för Nättidningen Payback

Gå med i ABATE Sverige och Stöd Nättidningen Payback!
Publicerad: 2009-09-26

Förföljelser och trakasserier av bikers och bikerklubbar bara ökar och får alltmer absurda förtecken och dimensioner.
Det är nu viktigare än någonsin att vi står enade och gemensamt bekämpar våra motståndare. Ty endast så har vi
styrka nog att kunna bemöta vår kulturs alla motståndare och belackare. Vi måste bli alla som lever och verkar inom
bikerkulturen. För ingen kommer längre att kunna stå utanför. Vi måste göra gemensam sak medan vi ännu tillåts
existera. United we stand - Divided we fall!

Så stöd Nättidningen Payback och trygga dess framtida existens. Sätt in valfritt belopp på bankgiro: 5394-9392

Vad exakt är ABATE Sverige för en organisation och vad står den och kämpar för?
ABATE Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter som startades 1999.
ABATE har till uppgift att söka och vidaresända information till massmedia och politiska partier, intresseorganisationer
m fl för att ge korrekt information före eventuella lagändringar träder i kraft samt för att förhindra att eventuella
missförstånd och missförhållanden får stå oemotsagda och därigenom framstå såsom sanningar.
ABATE skall vidare genom kontakter med media och politiker påtala och bilda opinion emot alla övertramp från polis,
myndigheter samt medias sida. ABATE skall härvid verka för att få en mer nyanserad bild att träda fram i
offentligheten och därigenom på lång sikt förbättra samhällsklimatet för hojåkare.
ABATE skall också genom direkta åtgärder riktade mot allmänhet, media och politiker för- ändra samt avdramatisera
deras bild av hojåkare och visa att vi är vanliga människor med ett hoj intresse. Förändrar vi allmänhetens syn på oss
krossar vi därigenom polisens, politikernas och medias möjligheter att genomföra olagliga aktioner och bedriva 
smutskastningskampanjer gentemot hojåkare, på det att de inte längre har stöd för detta i den folkliga opinionen.

ABATE skall kämpa för rätten att:
- Köra mc
- Bygga mc
- Vara medlem av en mc-klubb
- Inneha och vistas i ett klubbhus
- Gå på fester och mc-evenemang utan att bli trakasserad och förföljd.
- Få välja den livsstil var och en önskar.

ABATE skall kämpa mot:
- Olagliga kroppsvisiteringar, registreringar och legitimations kontroller.
- Olaglig rums och telefonavlyssning.
- All form av trakassering av hojåkare, deras vänner eller anhöriga.
Så gå med i ABATE Sverige och gör det redan idag. Betala in 200 kr per enskild medlem eller 1000 kr per klubb upp

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/laat-mc-klubbarna-ta-oever-sverigestotala-vaerdehantering-323076
http://www.newsmill.se/artikel/2009/09/26/lat-mc-klubbarna-ta-over-vardehanteringen


till 10 medlemmar, därefter 100 kr/medlem. Avgiften betalas in på postgiro:
442 40 67-9. 

För vidare information gå till: http://www.abate.se/ och se information under rubriken "Bli medlem".

Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

MC-Kriminaliteten: Del 11: Ulf Kristiansson, Helsingborgs Dagblad
Publicerad: 2009-09-26

I Nättidningen Payback nr 3/2009 presenterade sig Ulf Kristiansson såsom följer: "Jag är reporter på
Helsingborgs Dagblad och kom i kontakt med biker-kulturen redan på 1980-talet. Sedan skrev jag mycket 
om den stora konflikten på 1990-talet mellan Hells Angels och Bandidos, vilken startade här i  
Helsingborg. Jag var för övrigt också den förste reporter som ifrågasatte förra riksdagsledamoten Siw 
Perssons så uppmärksammade kamp mot mcgängen.
(Detta gjorde att jag fick informationer om hennes agerande i andra sammanhang och mina artiklar om 
det ledde så småningom till att hennes politiska karriär tog slut.)"

Jag har plockat ut tre särskilt adekvata frågor och svar ur intervjun:
Anser du det vara korrekt journalistik att använda begreppet kriminella mc-gäng eller andra liknande begrepp?
Ulf Kristiansson: Jag använder inte själv det uttrycket. Dels är det ett onödigt förstärkningsord, dels 
tycker jag att man ska vara försiktig med att sätta etiketter på enskilda och grupper.

Anser du mc-klubbarna vara kriminella organisationer eller anser du att brottsligheten inom mc-kretsen vara ett resultat
av enskilda individers kriminalitet?
Ulf Kristiansson: Min erfarenhet säger mig att mc-klubbar i grunden inte är kriminella organisationer, dess 
syfte är inte att begå brott. Men det finns besvärande kriminalitet bland enskilda individer i mc-klubbar. 
Och eftersom det i många klubbar finns en acceptans gentemot kriminella individer kan det bidra till att 
folk ser klubbarna som kriminella organisationer.

Vad är din uppfattning om den alltmer tilltagande hetsjakten på mc-klubbar? Anser du den vara befogad eller
överdriven?
Ulf Kristiansson: Jag har en längre tid tyckt att fokuseringen på mc-klubbar varit överdriven och nu 
noterar jag att Brottsförebyggande rådet är av samma uppfattning.

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

Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

MC-Kriminaliteten, Del 10: Stephen Lyng & Mitchell L. Bracey, Jr & Hunter S. 
Thompson
Publicerad: 2009-09-25

Nästa del i Paybacks mc-kriminalitetsserie är citat ur Stephen Lyngs och Mitchell L. Bracey JR:s artikel: Den enda
procenten berövas gadden. Samtliga citat utgör referat ur Hunter S. Thompsons bok: Hells Angels: A strange and
terrible saga.

Sidan 110: "Hans empiriska redogörelse för myndigheternas kriminalisering av Hells Angels ger emellertid 
starkt stöd åt stämplingsteorin om avvikande beteende...När han försökte jämka ihop 
tidningsrapporterna med olika officiella dokument (som polisrapporter och utredningshandlingar) 
angående HA:s aktiviteter, upptäckte han ett mönster av förtäckt samarbete mellan media och 
brottsbekämpande instanser i konstruktionen av en officiell bild av ”outlawbikerkonspirationen.
Den historia som växer fram ur Thompsons data utgör ett klassiskt exempel på hur kulturellt
motstånd kriminaliseras genom en stämplingsprocess".

Sidan 112: "Även om Änglarnas utforskning av gränserna för den egna livsstilen förledde vissa 
klubbmedlemmar att begå smärre lagbrott, var de i sitt allmänna mönster av kriminella aktiviteter inte 
annorlunda än andra män från underklassen. Men deras subkulturella identitet och särpräglade stil 
gjorde dem till väl synliga måltavlor för polisiära åtgärder. Enligt Thompson utsattes Änglarna i samband 
med sina träffar rutinmässigt för polisens trafikkontroller, vilket ledde till åtskilliga åtal för mindre 

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


överträdelser som normalt skulle ignorerats.. Den primära effekten av denna praxis blev att 
brottsregister för klubbmedlemmar upprättades genom en process av selektiv lagtillämpning. Änglarna 
kanske inte bröt mot lagen oftare än andra motorcyklister, men de blev mycket oftare än den
mera slätkammade majoriteten uppskrivna för de överträdelser de begick. Det kriminella mönster som 
utvecklades bland Änglarna under dessa år skapades alltså lika mycket genom den av polisen utövade 
sociala kontrollen som på grund av enskilda Änglars benägenhet för brott."

Sidan 114: "Kombinationen av starkt ensidiga polisrapporter och pressens tendens till sensationsskapande 
resulterade i en i stor utsträckning uppdiktad bild av hotet från outlaws, vilken presenterades för en 
nationell läsekrets".

Sidan 117: "Pressens kampanj för att påvisa den kriminella konspiration som bikers ansågs skyldiga till 
skapade jämte polisens razzior ett mönster av kriminalitet bland bikers, vilket annars inte skulle ha 
existerat".

Källa: Artikeln: Den enda procenten berövas gadden: bikerstil och handeln med kulturellt motstånd. Ur antologin:
Olja, krom och manlig gemenskap, redaktör Ove Sernhede
Bok: Squaring the One Percent: Biker Style and the Selling of Cultural Resistance av Stephen Lyng and Mitchell L.
Bracey JR
Bok: Hells Angels - A strange and terrible saga av Hunter S. Thompson. På svenska: Hells Angels: En hemsk och
hisnande historia

Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

MC-Kriminaliteten, Del 9: Brottsförebyggande Rådet (Brå)
Publicerad: 2009-09-25

Brå har genom åren hållit en konsekvent linje och hävdat att mc-kriminaliteten dels är gravtöverdriven och dels ett
resultat av enskilda individers kriminalitet. Som bevis för det senare svarar hela rapporten MC-Brott 1999:6. Ur de
övriga två nedan länkade rapporterna har jag här tänkt citera ett antal uttalanden:

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

Ur rapporten 2008:22 plockar jag följande citat:
Sidan 71: "Även om Brå inte gjort någon studie på senare år som tar sikte på mc-gängen utan mer kommit 
i kontakt med deras aktivitet genom en rad andra studier, talar mycket för att dessa grupperingars 
brottslighet ofta överskattas. De spelar exempelvis en roll som indrivare av skulder(Brå 2007c) och kan 
utföra andra uppdrag i företrädesvis byggbranschen där svart arbete sker i organiserade former (Brå 
2007b) men även om samtliga personer i den kriminella mc-miljön skulle hamna i fängelse torde det inte 
nämnvärt påverka organiserad brottslighet i Sverige".

Sidan 74:"Ändå är det troligen en begränsad del av organiserad brottslighet som i grunden påverkats. Det 
har att göra med att brottslighetens nätverksstruktur gör den särskilt motståndskraftig och därför svår 
att bekämpa. Det är i själva verket bristen på organisation och hierarkiska strukturer som gör den svår 
att motverka (Brå 2005). Om brottsligheten hade bestått av stora pyramidliknande kriminella 
organisationer med ”medlemskap” hade de varit lättare att skada.Satsningen har haft ett begränsat 
fokus genom att exempelvis mcgängen eller andra namngivna gäng fått en större plats än vad deras 
brottslighet motiverar".

Och slutligen väljer vi citat ur rapporten MC-Brott 1999:6:
Sidan 7: "Brottsligheten är alltså ojämnt fördelad. Detta stärker hypotesen om att de svenska mc-gängens 
brottslighet främst begås av vissa grupper av medlemmar och då inte i organiserad form. De åtgärder 
som samhället vidtar mot mc-gängen bör således, för att vara effektiva , främst riktas mot de 
medlemmar som begår brott i organiserad form".



Sidan 8: "...så begås merparten av vad som brukar kallas mc-relaterad brottslighet endast av någon eller 
några medlemmar. Dessa mindre grupper agerar ibland tillsammans med personer utanför gängen. Enligt 
KUT ska mcgängen alltså inte förstås som brottsorganisationer i traditionell mening".

Sidan 30:" I material hos Rikskriminalpolisen i Sverige, framstår inte mc-gängen som brottsorganisationer 
av klassiskt snitt. Organiserad brottslighet sägs dock förekomma. Det kan till exempel handla om att 
grupper av medlemmar – ibland tillsammans med personer utanför gängen – ägnar sig åt illegal 
verksamhet. Men den grupp som ägnar sig åt organiserad brottslighet är i sådana fall inte liktydigt med 
mc-gänget".

Sidan 35: "Enligt KUT får såväl polis som medier ta på sig en del av skulden för denna omotiverat stora 
rädsla. De har båda dramatiserat gängen och på så sätt medverkat till att spä på rädslan. Möjligen lever 
mc-gängen i större utsträckning upp till denna dramatisering idag, än tidigare".

Sidan 36: "Även om hänsyn tas till de brott för vilka det finns skäliga misstankar, ger det sammantagna 
utdraget ur PBR-registret inga belägg för att mc-gängen i sin helhet kan likställas med traditionella 
brottsorganisationer".

Källor: Brå-rapport 2002:7,Organiserad brottslighet-lösa maskor eller fasta nätverk?
Brå-rapport 2008:22, 14 projekt mot organiserad brottslighet
Brå-rapport: MC-Brott 1999:6

Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

Duellutmaningen av Thomas Bodström på Newsdesk!
Publicerad: 2009-09-24

För att utmaningen av Thomas Bodström inte skall försvinna oförmärkt i mediabruset utan komma till allmänhetens
kännedom så publicerade Payback kommentarstexten om utmaningen på Newsdesk. Nu är det upp till Bodström att
visa om han besitter mer mod och ansvar än Justitieministern eller istället bevisa att allt var tomt prat utan substans
bakom.

Källa: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/foer-bikerkulturens-raekning-utmanar-
payback-thomasbodstroem-paa-duell-322544

Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

För bikerkulturens räkning utmanar Payback Thomas Bodström på duell!
Publicerad: 2009-09-24

Nättidningen Payback har lämnat följande kommentar och debattutmaning på Thomas Bodströms blogg:
http://www.bodstromsamhallet.se/2009/09/makten-styr-media.html

Då du går ut med väldigt hög svansviftning gentemot Justitieminister Beatrice Ask, på grund av hennes inställda
debatter förstår jag att du inte är av samma kaliber och aldrig skulle dra dig undan en offentlig debatt. Därför, utmanar
jag för bikerkulturens räkning dig, Thomas Bodström, på debatt på temat MC-kriminalitet: Bluff eller fakta?
Då får du möjlighet att komma "ut på banan och ta ansvar" på ett sätt som visar att du har fog för att anklaga Beatrice
Ask för att underlåta att göra detsamma.

Hör av dig till peter @payback.name för att bestämma former och tidpunkt för debatten:
Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

MC-Kriminalitet, Del 8: Rikskriminalen

Rikskriminalpolisen (RKP) och Rikskriminalens underrättelsetjänst (KUT) hävdade ända fram till 2007 att mc-gängen
inte var några kriminella organisationer utan att kriminaliteten inom miljön hänförde sig till enskilda medlemmar som
tillsammans med personer utanför miljön begick brott. Vad hände därefter? Förmodligen tvingades de in i fållan för

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/foer-bikerkulturens-raekning-utmanar-payback-thomasbodstroem-paa-duell-322544
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/foer-bikerkulturens-raekning-utmanar-payback-thomasbodstroem-paa-duell-322544
http://www.bodstromsamhallet.se/2009/09/makten-styr-media.html


den gemensamma sakens skull!

Jag skall nedan redogöra för några skrivelser men då polisen i samband med att de gjorde om hemsidan också
plockade bort en massa rapporter från just RKP så kan jag inte citera ur dom. Är det någon därute som har tillgång till
RKP 2004, RKP 2005 a och b samt Problembild 2007 så var vänlig mejla filen till mig.

Vi börjar med att citera ur MC-Brott 1999:6, Sidan 32: "KUT:s antagande att mc-gängen inte är 
brottsorganisationer utgår från följande: Det finns ingenting som tyder på att profiten av den 
brottslighet som medlemmar begår tillfaller gruppen. I stället tycks denna delas mellan medlemmen och 
övriga som eventuellt har deltagit. Av övriga kan en del vara medlemmar av gänget, andra inte.”...är det 
generella intrycket att det är kotterier inom klubbarna som begår kriminalitet i egen regi och då ofta 
tillsammans med andra kriminella utanför den egentliga Outlaw MC-miljön”.

Sidan 33: "Enligt KUT får såväl polis som medier ta på sig en del av skulden för denna omotiverat stora 
rädsla. De har båda dramatiserat gängen och på så sätt medverkat till att spä på rädslan".

Vi fortsätter med att referera till SOU 2000:88: Sidan 78: "RKP anser det dock vara mera tveksamt om den
vinstmotiverade brottsligheten som förekommer i outlaw mc-miljön sker i klubbarnas regi. Mycket talar i 
stället för att det är fråga om organiserad brottslighet som bedrivs av fraktioner inom klubbarna, med 
personliga vinstmotiv och ofta i samarbete med kriminella aktörer som saknar anknytning till mc-miljön".

Sidan 79: "En annan och enligt RKP kanske mera trovärdig förklaring är att hypotesen om organiserad 
brottslighet i klubbarnas regi, som framförts i olika sammanhang, åtminstone hittills och för svensk del 
varit felaktig. Det finns, säger man, en risk för att människans allmänna behov av förenklingar för att 
hantera en komplex verklighet leder till att sådana kriminella grupperingar som är lättare att identifiera 
på grund av att de avviker genom en speciell etnisk tillhörighet eller, som mc-gängen, genom sitt sätt att 
uppträda, får en högre prioritet av de brottsbekämpande myndigheterna än vad de förtjänar jämfört 
med andra kriminella strukturer".

Källor: MC-Brott 1999:6  
http://www.regeringen.se/content/1/c4/06/15/b6a1e1ee.pdf

Peter Schjerva 2009-09-24

Kärt barn har många namn...

Det sägs ju att kärt barn har många namn och när det gäller mc-klubbar stämmer detta ju verkligen. De har kallats
exempelvis kriminella mc-gäng, kriminella mc-klubbar, kriminella nätverk, maffia och sist men inte minst nu:
Kriminella generalister!

Vad är då kriminella generalister för någonting och vem har nu funnit på detta begrepp? Svaren på dessa frågor är:
Åklagarmyndigheten respektive, jag citerar: "Generalisterna begår olika typer av brott och här finns någon 
form av gemensam nämnare såsom samma etniska ursprung, medlemskap i kriminella organisationer eller 
att de kommer från samma område. Kriminella generalister är t.ex. mc-gäng, fängelsegäng och olika 
etniska ligor".

Vad kan man då dra för slutsatser av detta? Dels att om stigmatiseringar skall fungera så gäller det hela tiden att finna
på nya begrepp då folk annars lätt tröttnar på upprepningarna. Det blir inte heller lika glasklart för gemene man att det
saknas alla former av bevis för kriminalitetsstämpeln om nya uttryck lanseras med jämna mellanrum och Maffia
känns ju en aning malätet numer så det var ju väntat.

Den andra slutsatsen man kan dra är väl just utefter artikelöverskriften. Visst, måste väl polis, media och åklagare bara
älska oss med tanke på att de jämnt pratar om oss och ständigt finner på nya, gulliga smeknamn att benämna oss
med?!

Källa: http://www.aklagare.se/Om-oss/Brottstyper/Organiserad-brottslighet/Kriminella-grupper-och-
kriminella-natverk/

Peter Schjerva 2009-09-24

http://www.regeringen.se/content/1/c4/06/15/b6a1e1ee.pdf
http://www.aklagare.se/Om-oss/Brottstyper/Organiserad-brottslighet/Kriminella-grupper-och-kriminella-natverk/
http://www.aklagare.se/Om-oss/Brottstyper/Organiserad-brottslighet/Kriminella-grupper-och-kriminella-natverk/


Kriminella medlemmar gör också huvudorganisationen kriminell, är det inte så ni 
alltid sagt, polisen?

Polisen har alltid hävdat att har man medlemmar som gör sig skyldig till brottsliga handlingar och inte därefter kastar
ut dom bevisar det att klubben varit delaktig och bestämmande i individens kriminalitet. Här nedan följer två olika
uppräkningar av olika polismäns kriminalitet. Utefter polisens egna resonemang bevisar dessa listor inte bara att
enskilda polismän är kriminella utan vad mera är att själva Sveriges polisväsende är en kriminell organisation!

Vi börjar med en uppräkning ifrån mc-razzia:
En polisman som upprepade gånger misshandlat sin hustru fälls
för grov kvinnofridskränkning och döms till fyra månaders fängelse.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/fangelse-polis-misshandel-hustru-1.958080 
http://svt.se/2.55755/1.1699384/polis_fick_fangelse?lid=puff_1699554&lpos=extra_0

Polisman vid Säpo misstänkt för våldtäkt
Mannen greps i dag på sin arbetsplats och det misstänkta offret är en kvinna som mannen har viss koppling till.
http://www.expressen.se/Nyheter/1.1716411/polisman-vid-sapo-misstankt-for-valdtakt

Polis åtalas misstänkt för dataintrång
http://www.sr.se/cgi-bin/stockholm/nyheter/artikel.asp?artikel=3075668

Polis dömd för snatteri
http://www.webfinanser.com/nyheter/14474/polis-domd-for-snatteri/

Polis förskingrade polisens pengar
http://www.corren.se/sverige/?articleId=4183275

En polisman i 30-årsåldern dömdes idag vid Falu tingsrätt till ett och ett halvt års fängelse för sexuellt utnyttjande av
två minderåriga pojkar.
http://mobil.svt.se/2.33557/1.1515218/polisman_domd_for_sex_med_barn&lid=aldreNyheter_363758&lpos=rubrik_15
15218  

Flera dödsskjutningar av polis
http://www.dn.se/nyheter/sverige/flera-dodsskjutningar-av-polis-1.484653

Polis sparkade försvarslös man
http://www.dagensjuridik.se/sv/Arkiv/Polis-sparkade-forsvarslos-man/

Vi fortsätter med nedanstående lista som Payback erhållit av Corruptio: http://corruptio.blogg.se/ 
Denna lista avser polismän som gjort sig skyldig till brott för att därefter befodras!
-Polisassistent, 36, Malmö Dömd: Misshandel, tjänstefel, 2000. I dag: Polisinspektör.
-Polisinspektör, 39, Jönköping Dömd: Tjänstefel, 2000. I dag: Polisinspektör.
-Polisassistent, 31, Haninge Dömd: Tjänstefel, 2005. I dag: Polisassistent.
-Polisinspektör, 41, Vällingby Dömd: Misshandel, förolämpning, 2003. I dag: Polisinspektör.
-Polisassistent, 31, Stenhamra Dömd: Misshandel, 2000. I dag: Kommissarie.
-Polisinspektör, 39, Huddinge Dömd: Tjänstefel, 2005. I dag: Polisinspektör.
-Polisinspektör, 60, Rinkaby Dömd: Misshandel, 2006. I dag: Polisinspektör.
-Polisinspektör, 50, Töreboda Dömd: Ofredande, 2002. I dag: Polisinspektör.
-Polisinspektör, 44, Rimbo Dömd: Misshandel,1998. I dag: Polisinspektör.
-Polisassistent, 44, Haninge Dömd: Grovt tjänstefel, narkotikabrott,olaga vapeninnehav,misshandel,ofredande,1994.
-Polisinspektör, 49, Stenhamra Dömd: Ofredande, 2003 . I dag: Polisinspektör.
-Polisassistent, 38, Göteborg Dömd: Misshandel,1996. I dag: Polisinspektör.
-Polisassistent, 44, Göteborg Dömd: Misshandel,1994.
-Polisassistent, 32, Kramfors Dömd: Misshandel,1994. I dag: Polisinspektör.
-Polisassistent, 32, Mölndal Dömd: Misshandel,1994. I dag: Polisinspektör.
-Polisassistent, 28, Solna Dömd: Misshandel, 2005. I dag: Polisassistent.
-Polisinspektör, 41, Linköping Dömd: Misshandel, 2004. I dag: Polisinspektör.

Källa: http://mcrazzia.blogspot.com/2009/09/polis-polis-potatisgris.html   och
http://payback-name.blogspot.com/2009/05/polisen-befodrar-sina-kriminella.html 
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"Bodströmsamhället" bekänner färg!

Mannen som gav upphov till ett helt nytt begrepp kring ett samhälle omgärdat av allt fler integritetskränkande
åtgärder och lagar, förre Justitieministern och nuvarande ordföranden i Justitieutskottet Thomas Bodström, kravlar sig
återigen ut från sin helveteshåla och bekänner färg. I nedanstående länkade artikel förklarar han de rödgrönas syn på
rättssamhället och de nya lagar och organisationer desamma kan tänkas införa.
De övergripande prioriteringarna formuleras sålunda:"Vi prioriterar brottsbekämpning framför 
skattesänkningar" och "Det brottsförebyggande arbetet måste bli skarpare och kriminalvården arbeta smartare".

Vad vill de rödgröna partierna mer ändra på rörande rättsväsendet:
- De vill omvandla polisen till en myndighet istället för 21.
- De vill införa ett svenskt "FBI" under rikskriminalpolisens ledning.
- Införa halvvägshus i kriminalvården.
- Förlänga tidsmöjligheten att bära fotboja istället för fängelseplacering.
- De vill ge polisen full tillgång till trafikinformation, det vill säga vem som haft kontakt med vem samt var och när
detta skett, per mobil eller mejl. Allt under förespegling av att klara upp våldtäkter, mord, narkotikabrott samt andra
grova brott.

Vad finns då att säga om dessa förslag från bikerperspektiv?
Halvvägshus och förlängd tid att bära fotboja är förslag som låter bra men som knappast kommer att avse
bikerkulturens medlemmar! Se artikeln: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/skall-klubbtillhoerighetfaa-
avgoera-straffet-294939 Där just en mc-klubbsmedlem förvägras rätten att avtjäna sitt straff genom bärandet av
fotboja. Varför? Han tillhör en mc-klubb! Tro aldrig på att bikers behandlas som andra vita. Vi måste egentligen vara
svarta fast vi vet bara inte om det ännu, eller?

Förslagen att omvandla polisen till en myndighet och att skapa ett super-FBI är ett gammalt polisförslag som redan
avvisats av Beatrice Ask. Eftersom förslaget kommer från polisen kan det knappast riskera att gynna bikerkulturen,
eller vad tror ni?

Tillgång till trafikinformation är ett EU-direktiv som nuvarande justitieministern Beatrice Ask självmant försenat då
hon anser att: -Jag är inte övertygad om att otvetydigt innebär ett mervärde för brottsbekämpningen i förhållande till
det ingrepp och de kostnader det innebär. Se: http://www.payback.name/index.html#ny_datalag

Vad övrigt kan sägas om fler integritetskränkande lagar uttrycks bäst av advokatsamfundets ordförande Anne
Ramberg: ”Trots alla de extra resurser och nya lagliga och tekniska möjligheter polisen fått tillgång till 
under 2000-talet har andelen uppklarade brott inte ökat". (Ur TT:s artikel: Poliser kan tillåtas begå brott under 
utredning)

Hur ändade Payback upp med att sitta och plädera för en borgerligt ledd regering istället för en rödgrön med Thomas
Bodström som justitieminister? Kanske för att Ask trots allt uppvisar en viss form av integritet och sans framför
Bodströms vilja att fara fram som en bulldozer och plöja ner allt och alla han själv definierar såsom tillhörande
organiserad brottslighet.

Payback har för övrigt till avsikt att genomföra en fullständig valenkät nästa år inför valet där samtliga partier skall
ges möjlighet att besvara ett antal, för bikerkulturen, livsviktiga frågor. Då kommer vi också bättre kunna ta ställning
till vilket eller vilka partier bikerkulturen bör rösta på.

Källa: http://www.corren.se/asikter/debatt/?articleId=4988067 

Relaterade artiklar: http://svt.se/2.22620/1.1692900/forslag_om_ny_datalag_blir_forsenat&from=rss 
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/skall-klubbtillhoerighet-faa-avgoera-straffet-294939 
http://www.payback.name/index.html#ny_datalag 
TT:s artikel: Poliser kan tillåtas begå brott under utredning
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MC-Kriminalitet, Del 7: Statens Offentliga Utredningar 2000:88
Såsom del 7 i Paybacks plädering för att mc-klubbarna inte är några kriminella organisationer har jag valt SOU
2000:88, "Organiserad brottslighet, hets mot folkgrupp, hets mot homosexuella m.m.
SOU 2000:88 är den ökända s.k. kriminaliseringsutredningen som förutom direktivet att utreda huruvida framförallt
mc-klubbar och rasistiska organisationer skulle förbjudas också därutöver tog till sin uppgift att analysera vilken typ
av brottslighet som begicks av de angivna organisationerna samt om brottsligheten var styrd av organisationerna.

Payback citerar: Sidan 34: ”Vi har valt att undvika det inte sällan förekommande begreppet ”kriminella mc-
gäng”, eftersom det faktum att medlemmar i mc-gängen begår brott inte med nödvändighet innebär att 
klubben som sådan kan anses som en brottsorganisation”.

Sidan 87: ”Det finns inga belägg för att brottsligheten är organiserad i den meningen att brotten skulle 
begås för mcklubbarnas räkning eller på order uppifrån. Brotten begås av en eller flera medlemmar för 
egen räkning, ibland i samarbete med personer utanför mc-miljön”.

Sidan 89: ”Från att mc-gängen tidigare mera uppfattats som ett ungdomsproblem, har den offentliga 
bilden av mcgängen genom denna process successivt kommit att ändras så att det i dag tycks råda någon 
sorts allmän enighet om att s.k. rocker-kriminalitet är liktydig med organiserad brottslighet. Bay menar 
att detta är en utveckling som inte har någon förankring i verkligheten”.

Sidan 169 ”Av de i kapitel 5 redovisade uppgifterna framgår visserligen att det i hög grad är tveksamt om 
det finns belägg för att det här skulle röra sig om organiserad brottslighet bedriven i mc-gängens regi”.

Peter Schjerva 2009-09-23

Polisen träffas ofrånkomligen av EU:s definition av en kriminell organisation

I en artikel i dagens Allehanda definieras en kriminell organisation enligt 11 punkter varav 6 st skall kunna inpassas
på den organisation som bedöms. Vidare skall alltid punkterna ett, tre, fem och elva stämma in på den kriminella
organisationens verksamhet.

De definierande punkterna har tagits fram av Europeiska Unionen och återfinns i dokumentet: 6204/2/97 Enfopol 35
Rev 2: De fetmarkerade punkterna är de obligatoriska.

1. Samarbete mellan fler än två personer. Ja
2. Egna tilldelade uppgifter åt var och en. Ja
3. Lång eller obegränsad utsträckning i tiden (kriteriet hänför sig till gruppens stabilitet och, potentiella,
varaktighet). Ja
4. Någon form av disciplin och kontroll. Ja
5. Misstanke om allvarliga kriminella handlingar. Ja
6. Verksamhet på internationell nivå. Ja
7. Användande av våld eller andra metoder för hot. Ja
8. Användande av kommersiella eller affärsmässiga strukturer. Nej
9. Deltagande i penningtvätt. Nej
10. Otillbörlig påverkan på politik, medier, offentlig förvaltning, rättsliga myndigheter eller ekonomin. Ja
11. Strävan efter vinning och/eller makt. Ja
Vidare ska de brott som förövas inom den kriminella organisationen ha ett direkt eller indirekt vinningssyfte.

Låt oss ett ögonblick leka med tanken att Sverige i framtiden skulle tänkas inlemma just denna definition av en
kriminell organisation i svensk lagstiftning. Och låt oss härvid jämföra Sveriges polisväsende med de handlingar de
utfört av brottsprovokativ karaktär, beskriven i böckerna "Hanteraren" av Dick Sundevall och "Infiltratören" av Lasse
Wierup:
(1)Infiltrationsverksamheten bedrivs utefter samarbete mellan flera personer.(2)Var och en har i samband med
infiltration haft ansvaret för egna arbetsuppgifter samt agerat på egen hand.(3)Verksamheten har haft varaktighet och
bedrivits under lång tid och polisväsendet är också en organisation vi lär få dras med under obegränsad tid framöver.
(4)Disciplin och kontroll föreligger inom polisväsendet, ja.(5)Misstanke om allvarliga kriminella handlingar förekom



bevisligen i samband med infiltrationsverksamheten och/samt de över 4 000 anmälningar årligen mot enskilda
polismän talar vidare sitt tydliga språk vad gäller kriminella handlingar.(6)Polisen deltar i ett flertal internationella
samarbeten varav Europol är bara ett.(7)När det avser användande av våld eller andra metoder för hot så gjorde sig
polisen framförallt i samband med EU-toppmötet i Göteborg 2001 sig skyldig till en mängd övergrepp mot unga
demonstranter vidare anses polisens våldsamma agerande i samband med de pågående oroligheterna i Malmö,
Göteborg och Uppsala, ha utgjort grunden för en alltmer upptrappat våldsspiral.(8)Användandet av kommersiella eller
affärsmässiga strukturer? Vet inte om det förekommer inom polisväsendet varför jag för säkerhets skull skriver nej på
frågan. (9) Förekommer penningtvätt inom polisorganisationen? Inte mig veterligen. (10) Otillbörlig påverkan på
politik, medier, offentlig förvaltning med flera? Ja, verkligen. Det är idag polisens huvudsakliga verksamhet och deras
enda verksamma vapen i kampen mot de grupper de förklarat kriminella (läs:mc-klubbar). Istället för att lösa konkreta
brott syftar alltmer av polisens verksamhet idag på att just påverka andra aktörer till att hjälpa till med att utestänga
subkulturer från samhällelig medverkan. (11) Strävan efter vinning och makt? Ja, igenom stämpling och
stigmatisering av mc-klubbar har polisen framtvingat allt mer pengar och resurser till sin egen verksamhet!

Slutsats: Polisen uppfyller 9 av de 11 kriterierna som EU-uppställer varav 6 är kravet för att definieras såsom en 
kriminell organisation. Polisväsendet uppfyller också samtliga obligatoriska kriterier, punkterna 1,3,5 och 11, varför  
Sveriges polisväsende även utefter dessa kriterier ofrånkomligen är en kriminell organisation!!

Vad kan i övrigt sägas just om EU:s kriminalitetsdefinition? Jo, att i nedan länkade proposition rörande rambeslut mot
organiserad brottslighet uttalar regeringen följande: "Någon legaldefinition av begreppet kriminell organisation 
finns inte i svensk rätt. Rambeslutet kräver inte heller att det införs en sådan. Inte heller av andra skäl 
finns det anledning att i svensk rätt införa en sådan definition". Sålunda kan vi härigenom fastslå att 
regeringen, och därmed riket
Sverige, underkänner EU:s kriminaliseringsdefintion och heller inte finner anledning att införa en sådan
definition, varför denna ovanstående kriminaliseringsdefinition inte äger någon praktisk funktion i
kungadömet Sverige!!

Källa: http://allehanda.se/start/ornskoldsvik/1.1374409  och
http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3271&doktyp=ds&rm=2008&bet=6&dok_id=GWB46

Peter Schjerva 2009-09-22

Representant från Kristen Dumhet (KD) misstänkliggör Veterans MC!

Företrädaren för KD, (Kristen Dumhet, månne?) Otto von Arnold, har skrivit ett lite lagom löjligt, populistiskt
opinionsinlägg i dagens Trelleborgs Allehanda kring organiserad brottslighet. I hans fall går det kanske att skylla på
partiets vikande opinionssiffror och det därmed ökande behovet att profilera sig i aktuella frågor. Skylla på, men
aldrig ursäkta!

Otto skriver bland annat: "I Anderslöv i min egen hemkommun har Veterans MC, med kopplingar till det 
kända kriminella mc-gänget Bandidos, startat en klubb. Många med mig undrar nog vad som är bäst att 
göra, eller inte göra". 

Ja, hur brukar ni agera när ni finner ut att exempelvis fru Svensson umgås med Fru Karlsson? Är ni inte
sladderkärringar så förmodar jag att ni inte bryr er utan går vidare med ert liv. Ty det är ju överhuvudtaget inget ni har
med att göra, eller hur? "Sköt dig själv och skit i andra så skall du salig på jorden få vandra" är ett gammalt ordspråk
som utsökt passar in på ovanstående magontsbesvär.

Otto fortsätter sin vandring in i det dunkla med att skriva: "Vad kan man då göra när mc-gäng med tvivelaktiga 
syften och misstänkt kontaktnät etablerar sig i bostadsområdet?" Tvivelaktiga syften? Vad vet du, Otto, om 
vilka syften som driver Veterans MC? Absolut, inte ett skvatt. You haven´t got a clue om vilka mekanismer eller 
drivkrafter som styr en mc-klubbs verksamhet! Och som i alla frågor där man själv saknar egen insikt eller kunskap bör 
man därför hellre tiga än öppna munnen och därmed bevisa sin okunnighet!

Veterans MC har inget misstänkt kontaktnät. De kontakter Otto hänvisar till är Bandidos MC. Bandidos MC är ingen
kriminell organisation! Det är en mc-klubb! Klubben har enskilda medlemmar som gjort sig skyldiga till brottsliga
handlingar, så har även KD! Gör det då KD till en kriminell organisation, Otto? Om du inte menar detta bör du inte
heller föra denna typen av resonemang offentligt då de riskerar att slå tillbaka på din egen partiorganisation.
I USA bedrevs under 50-talet idag mycket hårt kritiserade förföljelser av kommunister. Förföljelserna leddes av

http://allehanda.se/start/ornskoldsvik/1.1374409
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senator McCarthy som med propaganda som vapen lyckades med konststycket att stigmatisera kommunistsympatier
och därigenom framtvinga exempelvis utvisningar och exkludering från vidare arbetstillfällen för de anklagade
personerna. McCarthy använde framgångsrikt begreppet "Guilty by Association" för att stämpla personer för umgänge
där ingen konkret brottslighet förelåg. Alltså, som i ovan citerade uttalanden från Otto: Att genom icke-kriminellt
umgänge likväl stämpla vännerna såsom kriminella och misstänkta individer.

Situationen i dagens Sverige är alls inte särskilt annorlunda. "Guilty by Association" är vad media och polis dagligen
gör sig skyldiga till då de pratar om kopplingar och anknytningar, och vad än värre är, till mc-klubbar de inte ens
genom någon form av bevis lyckats föra till en punkt där dess kriminalitet är kollektivt bevisad. Avsked och
utestängningar från arbetsmarkanden är en högst avsedd bieffekt av dessa stigmatiseringar, en annan är den
kriminalisering och stämpling inför allmänhetens ögon som drabbar allt fler klubbar och enskilda medlemmar av
kulturen.

KD har alltid pratat sig varma om konservativa familjevärderingar. Att skydda kärnfamiljen och värna barn och
kvinnor. Har ni någonsin tänkt på att en väldigt stor andel av de enskilda mc-medlemmarna ni genom era skrivelser
utpekar och stämplar såsom kriminella faktiskt har sambos/fruar, barn, släktingar och vänner som denna stämpling
alltid spiller över på? Så, mycket för det värnandet om traditionella kärnvärden. Det värnandet berör helt tydligt bara
selektiva grupper, kanske rentav bara KD-medlemmar och familjer inom den religiösa sfären?

Källa: http://trelleborgsallehanda.se/opinion/debatt/article551992/Organiserad-brottslighet---ett-inslag-ivardagen.Html  

Peter Schjerva 2009-09-22

MC-Kriminalitet, Del 6: Tidningarnas Telegrambyrå (TT)

Ett artikelutdrag som påvisar att journalister för några år sedan hade en betydligt mer sansad och nyanserad bild av
mc-klubbarna än idag. Utdraget pekar också på ett antal faktorer vi i inom bikerkulturen länge försökt få dagens
journalister att förstå och arbeta utefter. Nämligen:
- Gräv själv fram fakta i målet
- Prata med folk från bägge lägren
- MC-klubbarna är inga brottsorganisationer. Enskilda medlemmar begår brott
- Polisen överdriver mc-gängens farlighet i syfte att skaffa sig större resurser

Peter Wallberg och Anders Wahlund från TT har studerat mc-gäng i både Kanada och Sverige och menade 
att man inte får nöja sig med att enbart ha polisen som källa.
— Snabbt såg vi att mycket av faktamaterialet som cirkulerade i pressen kom från ett fåtal poliskällor 
från Sverige och Kanada. Vi har försökt hitta eget material; tittat på domar, protokoll, pratat med andra 
journalister utomlands och med folk ur mc-kretsar, sa Peter Wallberg.

De beskrev också hur mediernas bild av mc-gängen glidit över från rumlande outlaws till rena 
brottssyndikat.
— En organisation som Hells Angels innehåller en del obehagliga figurer, men den är ingen renodlad 
kriminell organisation. Det finns det inga belägg för, tyckte Anders Wahlund och menade att man i 
samband med artiklar om mc-gäng borde gå djupare och diskutera vad som krävs för att beskriva en 
organisation som kriminell.

De tyckte också att det fanns tendenser till att polisen överdrev gängens farlighet inför medierna, för att 
enklare få utökade resurser i bekämpningen av gängens kriminalitet. De ställer upp med information om 
de här grupperna på ett sätt som inte är vanligt annars, tyckte reportrarna från TT.
— Informationen i svenska medier om mc-gängen är oftast saklig, men många artiklar ger en bild av att 
problemet är större än vad det egentligen är.

Källa: http://www.journalisten.se/artikel/631/tt-journalister-pa-graev-98-medierna-goer-mc-gaengen-farligare-aenvad-
de-aer    

Peter Schjerva 2009-09-22

http://www.journalisten.se/artikel/631/tt-journalister-pa-graev-98-medierna-goer-mc-gaengen-farligare-aenvad-de-aer
http://www.journalisten.se/artikel/631/tt-journalister-pa-graev-98-medierna-goer-mc-gaengen-farligare-aenvad-de-aer
http://trelleborgsallehanda.se/opinion/debatt/article551992/Organiserad-brottslighet---ett-inslag-ivardagen.Html


MC-Kriminalitet, Del 5: Hells Angels!

Hells Angels är en av de "stora klubbarna" vars s.k. organiserade brottslighet oftast dras fram och används såsom
exempel och slagträ för att bevisa mc-klubbars kriminalitet. Men hur många vet egentligen att klubbens organiserade
brottslighet varit föremål för prövning i Spanien, Holland, Tyskland, Belgien och Canada? Och, att domstolarna i
samtliga fall konstaterat att Hells Angels inte är en kriminell organisation?

Detta är exempel på sådan information som aldrig kommer allmänheten till godo då den skulle kunna bevisa att
bikerkulturen har rätt när de säger att det finns inga kriminella mc-klubbar! Det finns bara enstaka individer inom
klubbarna som begår brottsliga handlingar vilka aldrig kan ledas tillbaka till klubbarna! Såsom är fallet i stort sett
vilken förening som helst!

Peter Schjerva 2009-09-21

Nättidningen Payback riktar ett stort tack till sina nya sponsorer!

Payback har idag fått två nya sponsorer och vill på detta sätt rikta ett stort tack till Outbreak MC och Annelie W för
deras bidrag till Nättidningen Paybacks drift och fortsatta verksamhet. Tack! Love and Respect!
P.S Vill du, Annelie, ha hela ditt namn och bostadsort utsatt på sponsorsidan så skicka bara ett mejl till:
peter @payback.name  och säg så!

Peter Schjerva 2009-09-21

Statsbudgeten ur bikerperspektiv

Payback har tidigare beskrivit konsekvenserna av den nya statsbudgeten för bikerkulturen, se nedan relaterade artikel.
När statsbudgeten idag kom fram ur garderoben innehöll den väldigt många ord men inte särskilt mycket nytt.

Förutom vad som refererats tidigare citerar jag följande av direkt värde: "År 2007 tillförde regeringen rättsväsendet 1
530 miljoner kronor. I budgetpropositionen för 2008 tillförde regeringen rättsväsendet ytterligare 495 miljoner kronor.
Regeringen tillförde rättsväsendet därtill ytterligare 475 miljoner kronor 2009 i budgetpropositionen för 2009. Utöver
dessa ramförstärkningar har regeringen tillfört rättsväsendet engångsvisa medel i budgetpropositionen för 2009 och i
tilläggsbudgetpropositioner under 2008 och 2009"...."Sedan 2007 har rättsväsendet tillförts 5 018 miljoner konor i
ramförstärkning. Därtill har rättsväsendet 2008 och 2009 tillförts engångsvisa medel motsvarande närmare 2 500
miljoner kronor. Även i denna proposition tillförs engångsvisa medel, 70 mkr per år för åren 2010- 2012, för att
samordna och utveckla rättsväsendets informationsförsörjning".

Vidare framgår ur materialet att 1999 tillfördes polisväsendet 11,4 miljarder kr och 2009 blev anslaget 18,1 miljard.
En hyfsad standardökning uppgående till: 64 % på 10 år.

Källor: http://www.regeringen.se/sb/d/12129/a/131916 
http://www.regeringen.se/sb/d/1912/a/70938

Relaterad artikel: http://payback-name.blogspot.com/2009/09/allman-info-om-rattsvasendets-
okade.html

Peter Schjerva 2009-09-21

Exempel ur verkligheten på hur media ljuger i avsikt att demonisera mc-klubbarna

I denna artikeln ämnar jag bevisa hur media medvetet ljuger i avsikt att demonisera mc-klubbarna inför allmänheten.
En allmänhet som helt troskyldigt slukar allt vad media skriver "ty det som står i tidningarna måste ju vara sant". Och
vilka privatpersoner orkar för övrigt genomläsa en rapport på 474 sidor endast för att kontrollera om, i detta fallet,

http://www.regeringen.se/sb/d/12129/a/131916
http://www.regeringen.se/sb/d/1912/a/70938
http://payback-name.blogspot.com/2009/09/allman-info-om-rattsvasendets-okade.html
http://payback-name.blogspot.com/2009/09/allman-info-om-rattsvasendets-okade.html


Tidningarnas Telegrambyrå (TT) far med osanning?

Jag citerar TT:s resumé av den nedan länkade Brå-rapporten: "
Dödligt våld
2008- 11-27 Stockholm (TT)
"Förr begicks de flesta mord och dråp i städerna. Så är det inte längre. I dag är våldsbrott med dödlig 
utgång nästan precis lika vanligt i glesbygd och på mindre orter som i storstäderna. Det visar en 
utredning från Brottsförebyggande rådet (Brå), som presenteras på fredagen och som veckotidningen 
Fokus läst. I början av 1990-talet begicks 60 procent av alla mord i storstadsregionerna, i dag är siffran 
cirka 50 procent. En av förklaringarna kan enligt Brå vara att den organiserade brottsligheten 
utlokaliserats och att mc-ligorna etablerat sig utanför tätorterna".

I kapitlet "Dödligt Våld" förekommer på sidan 62 det ovan relaterade stycket. Ordalydelsen är som följer: "I många 
fallfinns det skillnader i omständigheterna kring brotten beroende på om de begåtts i ett storstadslän 
eller inte. I storstadslänen sker en större andel fall där de inblandade inte känner varandra medan 
andelen familjefall är högre i övriga landet. Det är dubbelt så vanligt att det finns brottsliga motiv 
bakom dödandet i storstadslänen än i övrigt, det vill säga gärningspersonen dödar offret i någon form av 
uppgörelse i kriminella kretsar eller brotten sker i samband med att offret till exempel rånas av 
gärningspersonen".

Kunde ni läsa någon enda liten rad om mc-ligor i ovanrelaterade citat? Nej, just det. Payback beslutade sig för att gå
till botten med fallet och kontaktade Felipe Estrada, Chef för enheten för forskning och utveckling på
Brottsförebyggande rådet, Brå. Min fråga löd: Existerar den slutsats och skrivning som TT hänvisar till i rapporten
eller är detta ett sätt att förvanska sanningen och otillbörligt anklaga mc-klubbar för något som i rapporten aldrig
uttalats?

Svaret från Felipe Estrada lyder som följer: "Du har helt rätt i att vi inte uppmärksammar MC-brottsligheten i  
kapitlet om dödligt våld. Vad vi beskriver är att det skett en viss utjämning i fördelningen av dödligt våld 
mellan storstäder och övriga Sverige. Ingenstans i rapporten ger vi förklaringen att denna utjämning 
skulle kunna hänföras till organiserad brottslighet, MC-brottslighet eller dylikt.

En sådan tolkning skulle kräva en annan typ av analys än den som genomförts i studien. Det stycke du 
citerar är det närmaste man kommer en sådan genomgång, och den beskriver inte en förändring över tid 
utan hur det generellt sett ut under hela perioden sedan år 1990.
Att olika media skriver om, och tolkar, Brå:s rapporter på ett delvis annorlunda sätt än det som data 
tillåter förkommer och vi går sällan ut offentligt och "rättar" vad som sägs i radioprogram, tv-debatter 
eller i dagspress".

Slutsats: TT ljög och omtolkade sålunda hela rapportens slutsatser för att misstänkliggöra mc-klubbarna och kunna
anklaga mc-klubbarna för att vara huvudsakligt ansvariga för att dödligt våld spridit sig till områden utanför tätorterna
och därigenom utjämnat skillnaderna mellan förekomsten av mord i tätorter kontra glesbygd. Detta är ytterst allvarligt
i sig, och bevisar vad mc-kulturen länge sagt att media ljuger och hänger på mc-klubbarna brottslighet de
överhuvudtaget inte har med att skaffa! Ännu allvarligare blir denna lögn dock om du sätter den i relation till alla
övriga skriverier rörande mc-klubbar. För om media så uppenbart ljuger i ämnen som ändå är så pass
lättkontrollerade, hur ofta ljuger de då i ämnen som är svåra för att inte säga näst intill omöjliga att kontrollera? Och i
fall där polisen är enda källan eller i de allt mer vanligt förekommande fallen med anonyma polismän som enda källa?
Det är något att fundera på...

Källor: Brå-rapport 2008:23  

Peter Schjerva 2009-09-20

MC-Kriminalitet, Del 4: Joi Bay

Nästa del i Nättidningen Paybacks pågående serie om olika personers eller organisationers uttalande ikring begreppet
"kriminella mc-gäng" omfattar Joi Bay. Joi är förmodligen den mest kända personen i Norden som forskat på men
även delvis levt inom mc-kulturen. Han var tidigare verksam som kriminolog på Köbenhamns Universitet.
Jag saxar från den första nedan länkade artikeln:



"Den danske kriminologen Joi Bay som vistats flera år i “bikerkretsar tyckte att medierna hade fel 
utgångspunkt och var ensidiga i sin granskning. — Själva beteckningen “kriminell mc-klubb” är i sig 
missvisande, sa han. Den är ett resultat av en felöversättning av engelska frasen “Outlaw biker gangs”, 
som inte betyder “kriminell”, utan “fredlös”.
— Över huvud taget går det inte att använda sig av fakta om de amerikanska förlagorna för att beskriva 
de skandinaviska klubbarna eftersom dessa har sin egen historia, ansåg han.

Och att definiera klubbarna som kriminella organisationer är även det felaktigt. Den typen av 
organisationer har en profitmotiverad kriminalitet som mc-gängen saknar, hävdade han.
— Kriminalitet är bara en del, och en underordnad sådan, i den här subkulturen. Personerna är inte 
kriminella på heltid. Det finns också medlemmar som är tatuerare, mc-mekaniker eller syssla med 
inkasso och svartjobb — bara försörjningssättet stärker deras identitet och utanförskap.

Lika fel har medierna när de rubricerar våldsamma konflikter mellan Hells Angels och Bandidos som krig 
om narkotikamarknaden sa Bay.— Deras konflikter bör snarare definieras som fejder, där klubbarnas 
anseende står på spel. Det rör sig om en långsam process, där våldet eskalerar och kulmen blir  
sammanstötningar med dödlig utgång.
Han poängterade att mc-klubbarna är en del i ett politiskt spel där både medier och politiker deltar, 
något han tyckte journalister verkade vara ointresserade av att skriva om".

Från den andra, nedan länkade artikeln citerar Payback följande uttalande från Joi:
"Den danske kriminologen Joi Bay, vid Köpenhamns universitet, anser att polisens syn på vad som driver 
de kriminella så kallade outlaw-klubbarna, med Hells Angels och Bandidos i spetsen, är fel. Detta leder 
till en felaktig taktik från polisens sida.

Hans resonemang går ut på att polisen behandlar Hells Angels som en professionell kriminell verksamhet 
som följer kapitalistiska principer. Om förhållandet mellan omkostnader och förtjänster minskas, 
exempelvis efter en polisrazzia, så förväntar polisen sig att verksamheten stängs.

Men polisens antaganden håller inte, enligt Joi Bay. Han anser att mc-gängen är en subkultur, där varken
kriminaliteten i sig själv eller avkastningen i form av pengar eller makt är drivkraften för 
gängmedlemmarna. Drivkraften är istället värden som ära, stil, respekt och brödraskap, kombinerat med 
intresse för bland annat speciella motorcyklar och tatueringar.

De brott de svenska medlemmarna i Hells Angels och Bandidos är dömda för är framförallt misshandel, 
olaga hot, trafikbrott och fusk med tull och avgifter. Brott som vanligen förknippas med organiserad 
brottslighet har det funnits få bevis för. Polisen har emellertid långtgående misstankar om att 
medlemmar i Hells Angels och Bandidos sysslar med organiserad brottslighet - inte minst för att flera av 
dem driver inkassofirmor, vaktbolag och dörrvaktsverksamhet.
Men Joi Bay argumenterar att gängmedlemmarna inte startar firmor för att begå brott, utan för att 
utnyttja sina kvalifikationer och skapa sig ett sammanhang mellan förvärvslivet och livet som bikers".

Källor: http://www.journalisten.se/artikel/631/tt-journalister-pa-graev-98-medierna-goer-mc-gaengen-farligare-aenvad-
de-aer   
http://www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&id=404&module_instance=12

Peter Schjerva 2009-09-20

Nu har Payback fått en representant som kontaktar företag och klubbar!

Nu har Payback fått tag i en representant som kommer att ringa runt till olika företag verksamma inom kulturen samt
kontakta klubbarna och ragga gåvor. Han heter Johan Karlsson och påbörjar sitt jobb nästa vecka. För att undvika att
någon annan som utger sig för att vara Johan ringer och ber om pengar så se alltid, utan undantag, till att pengarna
sätts in på bankgiro: 5394-9392, kontohavare Peter Schjerva. Det är det enda giltiga kontot för Payback!!

Priser för annonsering framgår på sidan support/annons

Peter Schjerva 2009-09-20

http://www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&id=404&module_instance=12


Är det västarna, personerna eller organisationerna som är kriminella, Annelie 
Silvander?

I de riktlinjer som Sociala resursnämnden förväntas anta på sitt sammanträde på ondagenen den 23 september står
följande att läsa: "För att skapa och trygga en god arbetsmiljö för restaurangens anställda och en trivsam 
miljö för restaurangens gäster skall restaurangen ej tillåta uttalat kriminella organisationers speciella 
dresscode, t.ex. västar med emblem".

Annelie Silvander, chef för tillståndsenheten i Göteborgs kommun säger:
Vi har tagit fram formuleringen i samarbete med polisen. Det vi främst har tänkt på är just de här 
västarna som omgivningen uppfattar som hotfulla, med namn på uttalat kriminella organisationer som 
Bandidos, Hells Angels och Red & White Crew och allt vad de heter"

Visst, låter det förtroendegivande att den, för policyns utformning och uttydning, högst ansvariga kommunala
tjänstemannen inte vet exakt vilka organisationer som avses med riktlinjerna? Eller? För det kan väl inte vara så att
polisen skall definiera vilka organisationer som inte skall vara tillåtna att besöka Göteborgskrogarna? För i så fall kan
ju Göteborgs kommun förutom att inte behandla sina medborgare lika även gjort sig skyldiga till att överträda reglerna
om kommunal självbestämmanderätt!

Längre ner i artikeln säger Annette Silvander: - De får väl hänga av sig västarna om de vill komma in på 
krogen. Och ännu längre ner uttalar Dario Espiga, ordföranden i Social resursnämnd.: Det är en viktig 
symbolfråga, att vi skickar en signal om att vi inte vill ha de här kriminella gängen i Göteborg.

Har jag missat något här eller är det verkligen så att politikerna inte förstår skillnaden mellan sitt besluts förbud mot
västar, och det i skrivningarna utpekat hotfulla i själva västen, och personerna och organisationerna? Är det för svårt
för Göteborgs politiker att inse skillnaden mellan det utanpåliggande äppelskalet och det avskalade äppelinnehållet?
Räcker inte cellerna riktigt till då? DAAA, som blondinerna brukar säga.

Vad Annette säger, och riktlinjerna också upptar, är att själva västen är hotfull inte personerna eller organisationen
som västen symboliserar. Själva personerna kan ju Annette heller inte anse vara hotfulla då hon säger att de får väl
hänga av sig västarna om de vill komma in på krogarna. Således, fruktar Annette det döda tinget västen inte personen
som bär västen!

Vad mera är att Dario säger att riktlinjerna sänder en signal att vi inte vill ha gängen i Göteborg. Nej Dario!
Personerna i gängen är välkomna om de tar av sig västarna och därför sänder riktlinjerna bara en signal om att Dario
och kommunen inte vill ha västarna på krogen medan personerna är välkomna!

Saker att tillägga i denna symbolfråga, är att det är viktigt att ta strid i västförbudsfrågan för bikerkulturen. Inte för att
krogvärlden är någon viktig eller större arena för mc-klubbarna, utan för att det är ytterligare ett steg i att krympa
världen för bikerkulturen och förbjuda alla kontaktytor mellan allmänhet och bikers. Detta kan vi inte ostraffat låta
ske utan måste bekriga vart ett steg i fel riktning och hålla vår värld så stor som möjligt!

Vidare är det en sak att besluta om riktlinjer i denna frågan. Det är en helt annan sak att få en person eller organisation
fälld för att överträda dessa riktlinjer. Den brottskategori detta lär falla under är olaga intrång. Och detta har prövats
tidigare 1999 då två mc-klubbars medlemmar gjorde trängde sig in på krogen trots dörrvakternas försök att stoppa
desamma. Tingsrätten friade dock medlemmarna då krogen är en plats till vilken allmänheten har fritt 
tillträde och en sådan plats kan du aldrig göra olaga intrång på. För att en dörrvakt skall ha rätt att stoppa 
dig skall du ha begått ett brott, vara hotfull, våldsam eller på annat sätt uppträda störande. Kanske något att tänka på...

För övrigt vill Payback bara tillägga att det första ärendet i frågan fortfarande inte är avgjort varför vi ännu inte vet
om dessa riktlinjer ens är tillåtna enligt kommunallagen. Därför återstår det att se om dessa västförbud på krogen
kommer att få någon praktisk funktion i verkligheten eller om det bara blir en kommunalpolitisk riktlinje utan annan
funktion än att fungera som en trappstege för vissa karriärkåta kommunalpolitiker.

Källa: http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=113&a=518423 
http://www.payback.name/20093.html#kommuns

Peter Schjerva 2009-09-19

http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=113&a=518423
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Göteborgs kommun sällar sig till de kommuner som kräver västförbud på krogen

"Göteborgs kommun vill att krogar som serverar sprit ska neka att släppa in gäster som bär så kallade mc-västar.
Annars mister krogarna sina sprittillstånd, uppger Göteborgs-Posten".
Förslaget avser "kriminella organisationers speciella dresscode". Förslaget är ytterligare en del i Göteborgs kommuns
kamp mot den organiserade brottsligheten där tidigare också krogar fått sitt sprittillstånd indraget på grund av s.k.
kopplingar till organiserad brottslighet.
Beslut i frågan kommer att tas vid Sociala resursnämndens sammanträde den 23 september: Diarienummer 0306/09,
Riktlinjer för alkoholtillstånd

Vad står det då exakt kring dresscodes? Jo, i paragraf 3: Allmänna principer för alkoholservering framgår följande:
"För att skapa och trygga en god arbetsmiljö för restaurangens anställda och en trivsam miljö för 
restaurangens gäster skall restaurangen ej tillåta uttalat kriminella organisationers speciella dresscode, 
t.ex. västar med emblem".
I Stycket innan, under samma paragraf, står följande skrivet: "Tillståndshavare ansvarar för att ingen diskriminering
sker på eller i omedelbar anslutning till serveringstället. Diskriminering av personer på grund av kön, nationellt eller
etniskt ursprung, sexuell läggning eller funktionshinder kan leda till återkallelse av serveringstillstånd".

Är det någon mer som tycker att dessa olika styckens budskap är minst sagt motstridiga och ger uttryck för dels
diskriminering och dels att på samma gång bekämpa diskriminering? Men diskriminering tycks vara en del av, och
vad mera en ytterst legitim försvarbar del av en politisk utrotningskampanj mot misshagliga grupper, då inte
kriminalitet som sådant bildar grunden för trakasseringar och förbud utan blott gruppernas faktiska förekomst. Gärna
diskriminering men inte på grund av kön, etnicitet, sexuell läggning eller funktionshinder.

Intressant i sammanhanget är här att Sociala resursnämndens diskrimineringsbegrepp, såsom det uttrycks i
riktlinjerna, avviker från Diskrimineringslagen i det att de inte heller upptar diskriminering utefter religion eller annan
trosuppfattning som faktiskt diskrimineringslagen 1:4 stadgar. Således enligt Göteborgs kommuns kommande
riktlinjer är det helt okay att diskriminera och stänga krogportarna för muslimer, Jehovas vittnen, mormoner, och
bikers! Vad säger Kristdemokraterna om detta?

Källor: http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=361&a=518408 
http://www5.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/ 
64D6D18CED4E8622C1257632002AF4D7/$File/TU_Riktlinjer_f or_%20alkoholtillstand.pdf OpenElement   
http://www.notisum.se/rnp/sls/LAG/20080567.htm 
http://www.payback.name/20093.html#kommuns

Peter Schjerva 2009-09-19

Förklaring rörande ärendet om polisman Leif Jennekvist och Flashback!

Förra veckan, när Payback fortfarande bedrev en hel del av sin verksamhet på den nu avsomnade bloggen, skrev jag
om att polis Leif Jennekvist eftersökte information om "mannen som driver Nättidningen Payback. Reaktionerna lät
inte vänta sig men kom uteslutande från ett håll bikerkulturen. En del fann det vara ett väldigt märkligt förhållande
medan andra undrade om jag inte förstod att personen som eftersökte information var i själva verket inte Leif
Jennekvist utan bara en person, som i skydd av en stulen identitet, gjorde inlägg på Flashback.

Låt mig lugna er. Payback har inte blivit vare sig galen eller paranoid. Payback är en helt igenom bikerpolitisk
verksamhet och kan därför, för ett högre och vidare syftes skull, agera på ett sätt som kan verka både förvirrat,
oöverlagt eller rent av med motverkande syfte. Men vila lugnt. Payback vet vad han gör och agerar alltid överlagt och
i och för bikerkulturens bästa.

I detta fallet försökte Payback helt enkelt röka ut fienden och provokativt via ett utmanande utspel försöka få polisen
till att gå i svaromål och därmed skapa ett klimat av framtvingad debatt och dialog. Det lyckades inte denna gången.
Var det då felaktigt handlat? Nej, för en av de viktigaste uppgifterna för en politisk verksamhet är att få till en debatt
med meningsmotståndarna. Ty endast genom debatt kan du motbevisa och nakengöra motståndarens svaga argument
och själv bevisa att din sida representerar och står för sanningen.

Polisen vet att de förlorar en debatt, därför tar de inte heller en sådan. Så länge de är ensamma på arenan och själva
kan stå på tribunen och glänsa inför de redan frälsta behåller de också sina resursramar intakta. Det gäller för
bikerkulturen att genom konsekventa och oantastliga artiklar, byggda på kontrollerbara fakta ,hela tiden nöta in
sanningen och sanningen kommer då att segra!

http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=361&a=518408
http://www.notisum.se/rnp/sls/LAG/20080567.htm
http://www.payback.name/20093.html#kommuns


Inget parti vill idag ta någon debatt med Sverigedemokraterna och vad sker? Jo, undan för undan växer sig
Sverigedemokraterna allt starkare. I ett öppet, demokratiskt samhälle skall allt kunna debatteras och skall även
diskuteras. Diskuteras inte ett ämne så är det för att en part har någonting att dölja och i fallet med bikerkulturen torde
det vara uppenbart för envar att denna parten är polisen. Varför borde varje tänkande människa fråga sig? En debatt
tjänar ju alltid det syftet att obönhörligen utsortera vem som talar sanning och vem som bara far med skvaller, lögner
och rent förtal. Så den part som till varje pris undviker såväl debatt som att gå i svaromål, vad säger det då om den
parten?

De senaste två veckorna har präglats av att landets tidningar, kring polisens uttalanden fyllt spalterna med skriverier
om Sverigemötet och festen i Björkvik samt minnesfesten till en omkommen mc-medlem i Norrköping förra helgen.
Skrämselpropagandan har varit ofantlig, artiklarna oändliga men när det kom till kritan hände mer eller mindre
ingenting! Polisen har precis som så många gånger förut iscensatt en framgångsrik uppsättning av teaterstycket Peter
och Vargen. För er som inte känner denna sagan går den ut på att Peter, för att ha någonting att göra, tillkallar alla
byborna ideligen genom att skrika vargen kommer. Till slut surnar byborna till och bestämmer sig för att inte bli
lurade fler gånger så nästa gång Peter vrålar på hjälp kommer ingen till hans försvar. Det är bara det att denna gången
kom verkligen vargen och åt i lugn och ro upp Peter. Vad lär oss ett sådant stycke då? Jo, att skriker du för många
gånger på vargen (mc-klubbarna) så tror folk inte dig till sist och det är vad som till slut kommer att fälla polisen. De
spelar upp sina föreställningar gång på gång men inget händer. Till slut borde alla komma att inse att det var bara den
gamle Peter som ropade på sin varg som aldrig kom, för i den nutida versionen av sagan är vargen för länge sedan
utdöd!

Källor: https://www.flashback.info/showthread.php?t=993345  och
http://payback-name.blogspot.com/2009/09/nu-eftersoker-polisen-skvaller-pa-natet.html

Peter Schjerva 2009-01-19

” Man har behandlat oss som ett MC-gäng”
Att de alltmer går upp för folk i gemen att mc-klubbar behandlas illa framgår av ovan rubricerade artikel. Skutskär
Bandys sekreterare drar parallellen: – "Man har behandlat oss som ett MC-gäng som man till varje pris vill bli av
med". Och skulle detta vara sant lider vi verkligen med Skutskär Bandy, för då har de verkligen behandlats illa!!
Det intressanta är att just behandlingen av mc-klubbar dras fram som det värsta tänkbara exemplet på hur illa man kan
bli behandlad av en kommun.

Källa: http://arbetarbladet.se/sport/bandy/1.1364579

Peter Schjerva 2009-09-18

Nättidningen Payback - Allt en biker behöver!

Payback är egentligen den enda dagstidning en biker behöver då den tar upp allt som är av betydelse bikerpolitiskt, för
en enskild biker eller en bikerklubb.

Så, se till att bokmärka sidan och göra det till en daglig vana att gå in och checka vad som stått på menyn idag
gällande bikerkulturen.

Peter Schjerva 2009-09-17

Säpo presenterar idag den första Nationella Hotbilden vad avser organiserad 
brottslighets otillåtna påverkan på det demokratiska statsskicket

Säpo presenterade idag den första nationella hotbilden avseende otillåten påverkan på statsskicket. Rapporten har
sammanställts på uppdrag av regeringen och kan sägas omfatta framförallt hot, trakasserier eller våld syftar till att
påverka myndighetsföreträdares, journalisters eller förtroendevaldas yrkesutövning.

https://www.flashback.info/showthread.php?t=993345
http://payback-name.blogspot.com/2009/09/nu-eftersoker-polisen-skvaller-pa-natet.html
http://arbetarbladet.se/sport/bandy/1.1364579


Rapportens slutsatser är:
- Det finns ingen identifierad hotbild från grov organiserad brottslighet mot det demokratiska statsskicket i sin helhet.
-Det finns ingen identifierad hotbild från grov organiserad brottslighet mot förtroendevalda.
- Det finns en något förhöjd hotbild från grov organiserad brottslighet
mot myndighetsföreträdare och journalister.
- Det finns en förhöjd hotbild från grov organiserad brottslighet mot polisväsendet, tullväsendet och åklagarväsendet.
- Av de allvarliga fallen av otillåten påverkan utgör situationer där samhällsföreträdare
missbrukar sin tjänsteställning ett mer omfattande problem än våld.
- Det är mycket ovanligt att otillåten påverkan i form av hot eller trakasserier övergår i våld.

Säpo sammanfattar ytterligare: "Utifrån detta material gör Säkerhetspolisen bedömningen att aktörer inom 
den grova organiserade brottsligheten saknar såväl avsikt som förmåga att omkullkasta det demokratiska 
statsskicket. Den grova organiserade brottsligheten har förmåga men ingen avsikt att påverka det 
politiska beslutsfattandet. Därmed finns det i dagsläget ingen identifierad hotbild mot förtroendevalda, 
från grov organiserad brottslighet".

Payback har för avsikt att vidare genomgå denna rapport och komma tillbaks med fler detaljer vartefter!

Källor: Säpos nyhetsarkiv och rapporten 

Peter Schjerva 2009-09-17

Förslaget om ny datalag blir försenat!

Regeringens förslag till ny datalag blir försenat. Lagförslaget kanske inte ens kommer före valet nästa år!
-Det som inte står på propositionslistan är vi inte klara med, säger justitieminister Beatrice Ask. Hon kan inte heller ge
besked om det blir ett förslag före nästa höst.

Bakgrund: EU-kommissionen har stämt Sverige inför EU:s domstol då direktivet om datalagring skulle varit infört
redan för två år sedan. Justitieministern uppger nu att det finns saker kvar att klara ut. Det är ett känt faktum att
Beatrice Ask inte direkt gillar förslaget. Hon har tidigare uttalat: -Jag är inte övertygad om att otvetydigt innebär ett
mervärde för brottsbekämpningen i förhållande till det ingrepp och de kostnader det innebär. Thomas Bodström (s)
rasar mot Justitieministerns inställning: -Det är en julklapp till den organiserade brottsligheten. De som får betala är
brottsoffren, säger han.

Vad innebär då datalagringsdirektivet i praktiken: Telefon- och dataoperatörer skall tvingas lagra uppgifter om vilka
som ringt, sms:at eller mejlat varandra. Vidare skall framgå när och varifrån kommunikationen skedde!

Paybacks kommentar är: Stå på dig, Bettan! Bikerkulturen står bakom dig. Låt inte mannen som fått ge namn åt det
moderna övervakningssamhället, Bodström, få dig på sämre tankar. Stay Strong!

Fotnot: Det nya övervakningssamhället med allt fler integritetskränkande lagar och förordningar har kallats
"Bodströmsamhället".

Källa: http://svt.se/2.22620/1.1692900/forslag_om_ny_datalag_blir_forsenat&from=rss

Peter Schjerva 2009-09-17

Justitiedepartementets planerade propositioner och skrivelser 2009/10
Justitiedepartementet har offentliggjort vilka propositioner - regeringsförslag - och skrivelser de planerat lämna till
riksdagen under perioden 15 september 2009 - 21 januari 2010. Propositionsdatumen avser den senaste tidpunkten för
överlämnandet.

Vilka propositioner och skrivelser kan då äga giltighet för bikerkulturen? Payback har sammansatt en förteckning över
de förslag och skrivelser jag anser kan vara av betydelse och värde:
- 29 september: Immunitet och privilegier för Europol
- 7 oktober: Förlängning av övergångsbestämmelserna till polisdatalagen

http://svt.se/2.22620/1.1692900/forslag_om_ny_datalag_blir_forsenat&from=rss


- December: Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning december och hemlig kameraövervakning vid
förundersökning i brottmål under år 2008
- 15 december: En reformerad grundlag 15 december
- Januari: Genomförande av rambeslut om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska
unionen
- Januari: Ny kriminalvårdslagstiftning

Källa: http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/15/99/23e31ce5.pdf

Peter Schjerva 2009-09-17

Kopplingar och anknytningar för sjuhundrafemtielfte gången!

Resonemang kring artikeln: "Dödshot, skottlossning och terror" http://www.sr.se/cgi-bin/sjuharad/nyheter/artikel.asp?
Artikel=3103446

Eftersom svenska massmedieföretag ständigt och jämnt använder sig av begreppen anknytning till eller koppling till
måste jag anta att det någonstans av någon faktiskt tagits fram och bestämts kriterier för användandet av dessa
begrepp. Det sista året har ju vissa mindre begåvade alster använt kopplingar till mc-klubbar om bilar med flera döda
saker. Härvid har också Payback ställt sig frågan om en använd kondom också kan sägas ha kopplingar och till vem i
så fall? Till den som använt densamma eller till den som haft glädje av användandet av kondomen??

För att prata lite mer allvar. Har en mosters svågers dotter kopplingar till ursprungspersonen? Eller går gränsen kanske
vid mosterns svåger? Frågan är ju högst intressant om man avser att på rätt sätt bevaka olika händelser i utkanten av
andra människor. Därför undrar jag nu om någon bussig journalist kan vara så hygglig och mejla mig information
kring var jag hittar definitionen på kopplings- och anknytningsbegreppet. För det måste ju strängt taget finnas en
sådan med tanke på det flitiga användandet av begreppet inom journalist- och poliskåren.

För övergripande resonemang kring begreppen kopplingar och anknytning, läs: http://www.mynewsdesk.com/se/view/
pressrelease/klargoerande-av-begreppen-kopplingar-och-anknytningar-301041
För ett övergripande resonemang kring skulder, läs: http://payback-name.blogspot.com/search?
q=verklig+skuld

Peter Schjerva 2009-09-16

MC-Kriminalitet: Bluff eller sanning? Del 3: Leif G W Persson

Såsom ett tredje inlägg ikring bluffen om mc-kriminaliteten väljer Payback att citera ett uttalande av polisprofessorn
Leif G W Persson. Citaten är hämtade ur artikeln: "TV-"En polisiär kukförlängare"
"Det finns viktigare områden att satsa resurser på än den organiserade brottsligheten, anser 
polisprofessorn Leif GW Persson.
- Föreställningarna om de här gruppernas samhällsfarlighet och den kriminalpolitiska vikten av att satsa 
stora resurser på just dom, dom är inte riktigt grundade i realitet, säger han till Kriminalkanalen.
Att arbeta med organiserad brottslighet fungerar som en “polisiär kukförlängare” illustrerar 
polisprofessorn"

Peter Schjerva 2009-09-16

MC-Kriminalitet: Bluff eller sanning? Del 2: Politidirektoratet (POD)

"Ingen kan ju värja sig mot en sådan anklagelse eftersom ingen kan bevisa sin egen oskuld".
Citat ur Jan Guillous: Kolumnisten

Såsom en andra plädering för mc-klubbarnas oskuld väljer jag att publicera två utdrag direkt ur Norska

http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/15/99/23e31ce5.pdf
http://payback-name.blogspot.com/search?q=verklig+skuld
http://payback-name.blogspot.com/search?q=verklig+skuld


Politidirektoriatet (POD) rapport: "Tendenser i kriminaliteten– utfordringer i Norge i 2007 – 2009" och riktar
samtidigt ett stort tack till ABATE Norge för informationen.
Sidan 12: “1 % MC miljøet” består av et begrenset antall medlemmer. Erfaringer viser at det er enkelte 
medlemmer innen klubbene som er svært aktive kriminelle, og at de samarbeider med personer utenfor 
klubben".

Sidan 27: "Kriminaliteten begås i all hovedsak av uavhengige grupper eller enkeltmedlemmer, i samarbeid 
med nettverk utenfor klubbene".

Peter Schjerva 2009-09-16

Kombinerad Annonssäljare/Sponsorraggare sökes till Nättidningen Payback!

När kontinuiteten i Paybacks verksamhet nu säkrats, via utgivningsbeviset, och all information samtidigt samlats på en
webbsajt efteröker nu Payback en annonssäljare.

Krav: Den sökande skall ha förankring inom kulturen och lätt att prata med bikers, bikerklubbar och företag verksamma
inom kulturen.

Betalning: Telefonkostnadsersättning utgår ej! Det finns idag ett flertal operatörer som erbjuder fritt antal samtal till ett
fast månadspris.

I övrigt utbetalas överenskommen provision för varje enskild kund, så snart ersättning för annons alternativt sponsring
inkommit på Paybacks konto. Förslagvis: 33 % av intäkten tillfaller säljaren.

Intresserad: Skicka ett mejl till peter @payback.name och berätta om din förankring inom kulturen

Peter Schjerva 2009-09-16

Rikspolischefen och Piteå-tidningen har lite svårt att förstå betydelsen av ordet nej!

I dagens nummer av Piteå-tidningen, http://www.pitea-tidningen.se/pitea/artikel.aspx?ArticleId=4875562  står följande
att läsa: "Polisen är i dag uppdelad i 21 polismyndigheter i Sverige, men från politiskt håll kommer signaler om en
annan organisation. Om en central polismyndighet för hela landet.
- Politikerna bestämmer hur polisen ska vara organiserad och jag tror också att man måste se över det, säger Bengt
Svensson diplomatiskt och tillägger:
- För polisen är det viktigast att utveckla metoder och verksamheten. För allmänheten är trots allt det lokala polisarbetet
avgörande".

Jag behöver inte gå i svaromål kring detta utan citerar istället ur artikeln: 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/harpunktmarkeras-de-unga-kriminella-1.467886 
"För ett år sedan pågick en strid om hur svensk polis skulle bli bättre på att bekämpa organiserad och gängrelaterad
brottslighet. Dåvarande rikspolischefen Stefan Strömberg ville förstärka den centrala polisen, Rikskriminalen, med 200
specialister och jämförde med USA:s federala polis FBI. Socialdemokraterna och Thomas Bodström gav honom sitt
stöd. Men justitieminster Beatrice Ask sa nej. Allt polisarbete ska inte skötas från Kungsholmen, klargjorde Ask och
betonade att hon hade "stor tillit till den lokala polisen". Kort därpå fick Strömberg sparken".

Vad är det som är så svårt att förstå i ordet nej? Nej, till ett Super-FBI! Justitieminister Beatrice Ask, har uttalat ett klart
nej i frågan och hon är samtidigt den ansvariga i frågan. Så hur kan det komma signaler om motsatsen? Nåväl, förra
gången slutade kraftmätningen mellan Beatrice Ask och Rikspolischefen med att Rikspolischefen fick gå.

Och det skulle väl knappast skada med ett vaktombyte på rikspolischefspositionen. Kan ju knappast bli värre för
bikerkulturen än vad läget idag är så..

Peter Schjerva 2009-09-16

http://www.pitea-tidningen.se/pitea/artikel.aspx?ArticleId=4875562
http://www.dn.se/nyheter/sverige/harpunktmarkeras-de-unga-kriminella-1.467886


MC-Kriminalitet: Bluff eller sanning? Del 1: Norsk Maffia

Att bevisa att vilket ting som helst icke existerar måste vara det svåraste som finns. Men skam den som ger sig.
Nättidningen Payback inleder nu en serie, i ett för nuvarande ännu okänt antal delar, med avsikt att trots allt bevisa att
mc-klubbarna inte är några kriminella organisationer!

"Hur i fridens namn ska jag kunna bevisa att den inte finns? Väntar ni er att jag ska söka reda på alla småstenar i
världen och testa dem? Man skulle ju kunna påstå att vad som helst är verkligt, om den enda grunden för att tro på det är
att ingen har bevisat att det inte existerar!" Citat ur Harry Potter och dödsrelikerna.

Hur har jag då tänkt att gå tillväga för att rent praktiskt påvisa att mc-klubbarnas kriminalitet är en skröna som saknar
förankring i verkligheten? Jo, genom att publicera ett antal uttalanden från både organisationer och olika personer med
kännedom om bikerkulturen, och genom de stora antalet sådana uttalanden förmå folk att förstå att det är orimligt att så
många människor kan komma till en och samma slutsats och samtidigt ljuga.

Först ut i raden är boken "Norsk Maffia" skriven av Ole Martin Kristiansen.
http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?
search=quickfirstpage&quickvalue=norsk+maffia&title=norsk+maffia&fromproduct=False

Boken, som trots att den speglar densamma kultur och desamma klubbar, kommer till en diametralt motsatt slutsats än
Lasse Wierup. Nämligen att mc-klubbar är inte kriminella. Enskilda individer är det ibland.
"Det är några få individer som står för brottsligheten. De kriminella handlingar som utförs av medlemmar i  
enprocentklubbarna är inte ófficiella klubbangelägenheter. Det finns ruttna äpplen överallt, men det kan vara att dessa
klubbar har attraherat särskilt många med ett brokigt förflutet. Hursomhelst, det är inte klubben utan medlemmarna 
som bryter mot lagen."
(Citat saxat ur artikeln: "Norsk Maffia", Scanbike 2/2009)

Peter Schjerva 2009-09-16

Förtydligande rörande Nättidningen Paybacks framtida verksamhet

På förekommen anledning vill jag bara förtydliga mig och klargöra Nättidningen Paybacks kommande funktion och
verksamhet. Bloggen är nedlagd för gott! Det innebär inte alls att Payback kommer att sluta med lättlästa kommentarer
runt dagsaktuella artiklar. Tvärtom. Den verksamheten kommer att fortsätta i oförminskad skala. Den kommer bara att
flyttas över till Nättidningens Paybacks startsida.

I väntan på den nya, fräscha high-tech webbsajten så kommer denna sidan att innehålla en allsköns blandning. Här
kommer att publiceras debattartiklar, insändare, korta inlägg av bloggkaraktär samt skrivelser av informationskaraktär
från Paybacks penna såväl som andras.

Alla mc-klubbar och enskilda bikers är också hjärtligt välkomna att sända in förklaringar och genmälen kring olika
anklagelser de utstått. Det behöver inte vara långa skrivelser. Det kan räcka med några rader text och så kopplar vi det
till den ursprungliga artikeln eller händelsen som är sjäva upphovet!

Den enda skillnaden är att vi nu samlar alla skrivelser under ett tak, eller i detta fallet, på en sida och sajt. Och, att vi nu
på alla vis har möjlighet att agera på exakt samma sätt som alla andra massmedieföretag tidigare ensamt kunnat göra.
Så kom igen och skicka mig insändare, debattartiklar och allt annat ni skulle kunna tänka er publicerat och som berör
bikerkulturen. Jag publicerar så länge skrivelserna håller någorlunda kvalité och inte överträder gränserna för
ärekränkning eller förtal! För att citera Aftonbladets motto: Vad är pressetik?

Peter Schjerva 2009-09-16

Avskum, slödder och Avskum igen!

Rörande artikeln: ”Vi måste bekämpa avskummet” http://www.nt.se/norrkoping/artikel.aspx?
articleid=5513279

http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=quickfirstpage&quickvalue=norsk+maffia&title=norsk+maffia&fromproduct=False
http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=quickfirstpage&quickvalue=norsk+maffia&title=norsk+maffia&fromproduct=False
http://www.nt.se/norrkoping/artikel.aspx?articleid=5513279
http://www.nt.se/norrkoping/artikel.aspx?articleid=5513279


Andreas Norlén är moderat riksdagsman, juris doktor och medlem av konstitutionsutskottet samt suppleant i
justitieutskottet. Idag bemöter han i ovan länkade artikel Chefsåklagare Torsten Angervågs krav igår på att kriminalisera
mc-klubbarna. Anders Norlén verkar ha läst, och tagit till sig Paybacks artikel från igår om den praktiska orimligheten
och de synnerligen svåra avvägningsfrågor en kriminalisering per automatik ger upphov till. Han hänvisar också till
vissa specifikt föreliggande straffparagrafer Payback hänvisade till redan i artikeln: Operation upplysning rörande
bikerkulturen, http://www.newsmill.se/artikel/2009/03/12/operation-upplysning-rorande-bikerkulturen  där jag påvisade
att det redan finns de straffrättsliga möjligheterna som ett antal polismän krävde.

Norlén uttalar:”-Jag är helt överens med Torsten Angervåg att sådana grupperingar är ett hot mot samhället. Jag anser
också att vi måste bekämpa avskummet med kraftfulla metoder och slå tillbaka stenhårt”.
Han anser vidare att man kan ha betänkligheter att förbjuda organisationer efter tysk modell, inte på grund av att han
anser det föreligger någon skillnad mellan nazistiska organisationer och mc-klubbar, utan för att han ifrågasätter om det
har någon praktisk funktion!? Förstår då inte Norlén den himmelsvida skillnaden mellan ett styrelseskick som var
ansvarig för ett folkmord på ett närmast ofattbart antal miljoner och en mc-klubb? Nej, tyvärr tror jag inte han gör så då
han själv ger uttryck för en mängd onyanserade förintelsetankar. Vem sa att inte bikerkulturen var förföljd?

”I Sverige har vi en grundläggande föreningsfrihet som vi ska vara mycket rädda om. Man får samlas under fredliga
former för i stort sett vilket ändamål som helst. Det är ett viktigt inslag i ett demokratiskt samhälle”, fortsätter Norlén.
”Hoten från de kriminella grupperna består inte av att de samlas utan i de handlingar de begår”.
”-Det är brottsligheten vi ska bekämpa. I brottsbalken, 29:e kapitlet, finns en särskild straffskärpningsgrund som tar
sikte just på organiserad brottslighet. "-Är brottsligheten ett led i en maffiaverksamhet ska domstolarna utdöma
strängare straff för de brotten. -Buggning har införts, särskilda insatsgrupper inom polisen, ett tätt samarbete med andra
myndigheter och kraftigt utökade möjligheter till förverkande av egendom man kommit över genom brott”.

Med ett annat ord predikar Norlén härvidlag just det Payback tidigare uttalat att adekvata lagparagrafer redan föreligger
och att polis och åklagare visst försetts med bättre metoder. Här knäpper han alltså Torsten Angervåg på näsan och
underkänner Angervågs högljudda klagan för bättre resurser och strängare lagstiftning. Så långt, så väl!

Tre uttalanden från Norlén förtjänar dock extra belysning för den diskriminering och kulturrasim de ger uttryck för. Det
är skrämmande när en riksdagsman, medlem i konstitutionsutskottet och suppleant i justitieutskottet ger röst och hals åt
dylika förintelsetankar. Samtidigt talar han också emot sig själv då han tidigare i artikeln påpekat det orimliga i förbud
mot mc-klubbar och försvarat deras rätt att mötas och finnas med hänvisning till den grundlagsskyddade
föreningsfriheten.
-Sånt här avskum ska inte finnas i vårt samhälle. Så är det bara.
-Det handlar om att den stora hederliga majoriteten inte ska låta sig hunsas av en en liten grupp slödder.
- Jag anser också att vi måste bekämpa avskummet med kraftfulla metoder och slå tillbaka stenhårt.

Avskum, slödder och avskum ånyo. Är detta ett mått på en fördomsfri människas åsikter som med människors lika
värde för ögonen kan tänkas fullgöra sina ansvarsfulla plikter i riksdag, konstitutionsutskottet och justitieutskottet? Nej,
sannerligen inte. Detta är en människa så uppfylld av hat mot en enskild grupp att han också borde ta sitt fulla ansvar
och avgå från sin post och låta någon med intakt känsla för rätt och fel och som tillika äger ett öppet sinne och ofärgade
ögon att betrakta sin omvärld och dess alla invånare. Avgå Norlén och Avgå Angervåg!

Se vidare Paybacks artikel: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/om-chefsaaklagare-torsten-
angervaagshistorieloeshet-och-bristande-raettsmedvetande-318354 

Peter Schjerva 2009-09-15

Nättidningen Payback har idag erhållit utgivningsbevis!

Beviset gäller för webbplatserna:
http://www.payback.name/  och http://www.pay-back.se/

Utgivningsbeviset är ett grundlagsskydd som bland annat innebär att myndigheter inte får försvåra eller censurera
publicering och gäller i 10 år framåt!

Vidare har vare sig myndigheter rätt att efterforska källor och den grundlagsskyddade mediaredaktionen ingen rätt att
avslöja sina källor. Alla har således en grundlagsskyddad rätt att vara anonyma.

http://www.payback.name/
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/om-chefsaaklagare-torsten-angervaagshistorieloeshet-och-bristande-raettsmedvetande-318354
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/om-chefsaaklagare-torsten-angervaagshistorieloeshet-och-bristande-raettsmedvetande-318354
http://www.newsmill.se/artikel/2009/03/12/operation-upplysning-rorande-bikerkulturen
http://www.pay-back.se/


Detta innebär att för alla som har information att delge Payback, avseende myndigheters eller medias uppförande
gentemot er, är det nu riskfritt kan kontakta Payback och berätta om era upplevelser! Välkomna!

Det innebär vidare att bikerkulturen för första gången kan sägas slåss på lika villkor mot övriga medieföretag. Vi har
samma skydd och samma möjligheter!

Se vidare information på:
http://www.rtvv.se/_upload/Publikationer/FAQ_Internet%20och20grundlagsskydd.pdf 
http://www.rtvv.se/se/Internet/utgivningsbevis/  
http://www.rtvv.se/se/Internet/

Peter Schjerva 2009-09-15

Om Chefsåklagare Torsten Angervågs historilöshet och bristande rättsmedvetande!

Som svar på artikeln: "Förbjud Hells Angels" http://www.nt.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=5511107  lade Payback
upp följande pressmeddelande i ämnet:
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/om-chefsaaklagare-torsten-angervaags-historieloeshet-och 
bristande-raettsmedvetande-318354  

Peter Schjerva 2009-09-14

http://www.rtvv.se/se/Internet/
http://www.nt.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=5511107
http://www.rtvv.se/se/Internet/utgivningsbevis/
http://www.rtvv.se/_upload/Publikationer/FAQ_Internet%20och20grundlagsskydd.pdf

