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Redovisning av Skånepolisens föreslagna anslag för 2010
Publicerad: 2009-10-31

Centerpartiets rättspolitiska talesman, Johan Linander, redovisar i sin blogg detaljer ur Skånepolisens anslag för år
2010.
Budgeten är ännu inte antagen men utifrån liggande förslag har Rikspolisstyrelsen företagit en medelsfördelning
avseende år 2010. I detta förslaget tilldelas Skånepolisen 100 nya, färska miljoner varav 28,5 miljoner sker som ett led
i den särskilda satsningen mot s.k. grov organiserad brottslighet (GOB). Den totala budgetramen för 2010 blir då
2,139 miljarder för Skånepolisen.
Källa: http://johanlinander.se/blog/2009/10/29/polisen-i-skane-far-anslagsokning-med-mer-an-100-mkr/
Peter Schjerva

Payback fick hedersuppdraget att på Newsmills vägnar försvara yttrandefriheten!
Publicerad 2009-10-30

Att Paybacks skrivelser uppmärksammas och röner uppskattning såväl som intresse, långt utanför bikerkulturen, fick
vi ett påtagligt bevis för idag. Payback blev uppringd av Newsmills redaktion, internets största debattforum, och
ombedd att företräda Neswmill och medverka såsom gästskribent under "Dagens ämne". Anledning: Att Paybacks
publicerade skrivelser alltid var välskrivna, byggde på rena fakta och att jag var påläst och kunnig i ämnet.
Ämnet kan sägas vara yttrandefriheten, alltså ett ämne en bit ifrån bikerkulturen. Ett hedersuppdrag som kan sägas
vara ytterst lovande vad gäller Payback-skrivelsernas räckvidd och förmåga att nå ut även till folk bortom
bikervärlden.
Vad är då Dagens ämne? Detta står beskrivet som följer på Newsmill: "Idag letar vi skribenter och bloggare med egen
erfarenhet av följande frågor". Att då en representant från bikerkulturen blir utvald att spegla och företräda
Newsmillsajtens syn på saken får väl anses vara ett stort genombrott som sådant för bikerkulturen.
Bieffekten är ju att även alla andra skrivelser som Payback lagt upp och som uteslutande speglar frågor kring
bikerkulturen!
Källa: Newsmillartikeln
Relaterade artiklar: Paybacks övriga newsmillartiklar
Peter Schjerva

Polisen uppmanar media att inte romantisera beskrivningen av kriminella!
Publicerad: 2009-10-30

Tio kommuner i Älvsborg har gått samman för att arbeta mot grov organiserad brottslighet. Myndigheterna är
Polisområde Älvsborg, Skatteverket, Försäkringskassan, Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten,
Kronofogdemyndigheten, Tullverket, Arbetsförmedlingen och Kriminalvården.
Under gårdagen ägde en seminariedag rum där ovanstående myndigheter samt kommunalråd och kommunalchefer i
Sjuhärad deltog. Varje myndighet utsåg en person som tillsammans bildar en arbetsgrupp. Arbetsgruppen skall nu
utarbeta förslag på en gemensam handlingsplan som definierar vad varje deltagande myndighet har för ansvar och
uppgift.
Payback: Så långt fakta. Nu över till Fantasy och saga: "En mer synlig aspekt av problemet är de brott som
kriminella mc-gäng står för. Samarbetstaktiken för att komma åt deras förehavanden är uttröttning. "Det är viktigt att
vi punktmarkerar dem på precis allting de företar sig oavsett hur litet de är. Det ska vara jobbigt att vara kriminell".
Dessutom bygger samarbetet på att ökad kunskap och förståelse för hur man kan förhindra nyrekrytering. Här ser
man behovet av att media inte romantiserar beskrivningen av de kriminella och att till exempel skolor i utsatta
områden jobbar aktivt med information och goda förebilder.
Kriminella mc-gäng, återigen och ännu en gång. Payback kommer med en skrivelse i ärendet nästa vecka varför jag
idag låter ämnet vara då jag tidigare bemött detta i sak ett flertal gånger och dessutom redovisat exakta siffror över
dess förekomst. Därvid också motbevisat i sak att all mc-kriminalitet är resultatet av enskilda personers kriminalitet
där klubbarna inte varit vare sig ansvariga eller involverade. Se nedanstående relaterad artikel.
"Uttröttning, punktmarkering och det ska var jobbigt att vara kriminell". Kriminell i detta avseende måste definieras

såsom tillhörande en mc-klubb misshaglig för polisen. Inga bevis avseende någonting annat presenteras ju. Nazisterna
uttryckte samma sak med: Det skall var jobbigt att var jude..
I ovanstående artikel går ännu en gång polisen ut och försöker utöva otillåten påverkan på våra medier. Ett förfarnade
som brukar vara själva definitionen på och för en systemhotande organisation. Här finns det yttersta beviset för att
polisen bedriver just en sådan systemhotande verksamhet. Någon, liten journalist som har kvar något av sin
rättskänsla och/eller inte blev "knipsad" under journalistutbildningen? I så fall här har du en uppgift. Ett solklart fall
där polisen går in och försöker styra landets mediarapportering i eget syfte och riktning. Högst osmakligt såväl som
oetiskt. Det känns som ett försök att samla ihop styrkorna inför ett kommande frontalangrepp. Ett kompromisslöst
angrepp från Bikerpartiet byggt på forskning, fakta och med styrka och folket bakom.
Sist men inte minst understryker polisen att det som krokigt skall bli måste böjas i tid. Påverkan och indoktrinering
har störst, och i många fall livslång effekt, om den sätts in tidigt, före den tidsperiod då barn börjar tänka självständigt.
Just detta förordar polisen då de vill att redan våra skolbarn utsätts för denna form av påverkan. Skolan skall vara en
neutral plats där våra barn vare sig skall riskera att utsättas för religiös, politisk eller annan form av påverkan som inte
är baserad på fakta eller forskningsmässiga grunder. Det skall vara en fristad där våra barn skall få lära sig att ta till
sig fakta, studieteknik och hur man på egen hand söker fakta kring ett ämne för att kunna bilda sig en med
verkligheten överensstämmande bild över ett ämne. Polisen förordar här en motsatt, korvstoppningsteknik där man
istället dödar det självständigt tänkande intellektet och fyller det med propaganda. Kommunismens, nazismens och
andra totalitära lärors metod och strategi!
Källa: http://www.bt.se/nyheter/boras/organisering-mot-organiserad-brottslighet(1601771).gm
Relaterad artikel: http://www.payback.name/20093.html#bikerkriminaliteten
Peter Schjerva

Läbbiga Skogen fick inget serveringstillstånd till helgens jubileumsfest!
Publicerad 2009-10-30

Läbbiga Skogen´s MC fick inget serveringstillstånd till sin 20-års jubilemsfest i helgen. Länsrätten avslog även

den

överklagan som klubben lämnade in på kommunens beslut att säga nej.
"Klubben tänker dock inte ställa in festen som planeras få 250 gäster. Enligt en talesman för Läbbiga skogen kommer
gästerna att få ta med sig eget dricka och i vissa fall får klubben bjuda sina gäster".
Detta är bara ett svinaktigt sätt att sabotera Läbbiga Skogen`s verksamhet då festinkomsterna svarar för en försvarlig
del av en mc-klubbs inkomster. Men det är ju bara att kringgå lagen och höja inträdet till ett antal hundra och sedan
bjuda alla gäster på dricka och mat istället. Detta är ju ett beprövat knep som inte kan ifrågasättas.
Källa: http://www.kuriren.nu/nyheter/artikel.aspx?articleid=5118964
Paybacks tidigare artiklar i ärendet: http://www.payback.name/#nekades
http://www.payback.name/#avslag
Peter Schjerva

Lögnfabriken Polisen fortsätter sin produktion av lögner, smutskastning och fria fantasier
Publicerad: 2009-10-29

Idag tar polisen åter till orda emot 1 %-klubbarna och använder märket för att på en gång kriminalisera och svårt
misstänkliggöra mc-klubbarna bara utefter märkesanvändningen. Payback, blir alltmer trött och frustrerad av att hela
tiden behöva bemöta samma smutskastning och substanslösa lögner kommande producerade av fantasiers stoff. 2 500
nya poliser, 200 placerad i speciella aktionsgrupper riktade mot grov organiserad brottslighet och allt polisen sysslar
med är propaganda av värsta snitt där hela deras maskineri nu ritats om för att producera lögner och ärekränkande
förtal av Sverigemodellen och 1 % - klubbarna. Varför?
Ju hårdare motstånd de möter och eftersom de samtidigt inte kan producera ens en skymt av verkliga bevis för mcklubbarnas kriminalitet, ju mer måste de inrikta sitt arbete på ren propaganda. Dock, hade vi haft en journalistkår värd
namnet, som vidare hade bedrivit sin verksamhet utefter de pressetiska reglerna, hade detta aldrig kunnat ske. Då hade
också journalisterna ställt kritiska frågor såsom: Och vilka faktiska bevis har ni för detta att 1 % klubbarna per
automatik är kriminella organisationer för anklagelsen kan ju självklart inte bottna bara i att de bär ett specifikt märke,
eller? Likaså hade de efterfrågat samma reella bevis för att ens någon mc-klubb är kriminell! Men journalister idag
sysslar inte med grävande journalistik. De gräver aldrig fram eller avkräver fakta bakom polisernas lögnvalser. De
har heller aldrig som målsättning att göra allsidiga reportage där alla parter får komma till tals och därefter göra en

sammanfattande redovisning för eller emot ett påstående. Nej ,de är bara lakejer och simpla kopierare av polisens
pressmeddelanden och nedtecknare av deras mer än lovligt lögnfulla utsagor.
Nedan länkade artikel inleds med: ”Mc-gänget Veterans MC har lagt till märket ”1%” i sitt klubbemblem – en tydlig
indikation på kriminell verksamhet menar polisen” Artikeln fortsätter med att redovisa till en källa inom
Länskriminalen i Skåne: ”Det är inget snack om vad märket betyder. Det är ett märke mc-gäng sätter på sina västar för
att visa att de ställer sig utanför lagen och samhällets regler”.
Polisens kriminalunderrättelsetjänst (KUT) i södra Skåne instämmer enligt artikeln i länskriminalens slutsatser om
gängets agerande och säger: Än så länge har vi inte noterat någon omfattande kriminell verksamhet. Men det här är
bara början. Nästa steg i processen är troligtvis att Veterans börjar gå ärenden för Bandidos, och då är det för sent att
dra sig ur om man inte vill vara med.
Tror du Veterans förstår innebörden av märket?
– Ja, det tror jag definitivt. Ledarfigurerna i Veterans har varit med innan, de vet absolut vad de gör, säger polisen
Kenneth Clemmensen, president för Veterans MC säger: ”Polisen har missat hela grejen. Märket står för ömsesidig
respekt och att du är villig att stå bakom din broder i alla lägen.
– Veterans har inget kriminellt syfte. Vi förbjuder all kriminell verksamhet i gängets namn. Visst kan det finnas dem
bland oss som har kommit på kant med lagen tidigare i livet, men vi brukar säga att man kan inte ändra sin historia,
bara påverka framtiden”
En parantes i sammanhanget är att ingen polis vågar stå för sina uttalanden, utan gömmer sig bakom mammas breda
kjolar. Och med tanke på att det är 0,17 % risk att bli angripen av någon från en mc-klubb så är det ju inte konstigt att
de skakar av rädsla, eller? Se: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/den-falska-hotbilden-mot-polisenaer-ett-symtom-paa-naagot-mycket-sjukare-303047
En annan anmärkningsvärd sak i skrivelsen är att artikelförfattaren faktiskt utgår från att det är polisens tolkning av 1% begreppet sopm är den korrekta och totalt bortser från Kenneth Clemmensens förklaring. Artikelförfattaren går till
och med så långt att han antyder att den inom kulturen levande klubben inte skulle veta ett märkes betydelse, utan i
all okunnighet bära detsamma. Detta är ju en helt absurd insinuation som måste sakna all form
avverklighetsanknytning. Varför tror journalisten i all sin enfald att polisen skulle veta bättre ett märkes betydelse än
bikers själva? Och varför köper han polisens förklaring men inte bikerns? Frågorna är väl allt som behöver ställas för
att bevisa för det första vilken sida journalisterna alltid väljer, oavsett bevisföringens styrka. För det andra påvisar det
också vilken enorm uppförsbacke vi har att kämpa oss uppför innan vi står säkert placerad på bergets topp och har nått
in i själva maktens korridorer med Bikerpartiet! Så gå med. Skriv under namnunderteckningslistorna och betala er
medlemsavgift! Vi behöver kraft och styrka att lägga bakom vår röst och det kan vi bara vinna genom mångfalden och
enighet!
Payback har tidigare skrivit en lång förklaring i ämnet 1 % märkets innebörd och kan bara hänvisa till denna artikel
för en mer uttömmande förklaring i ämnet. Nättidningen är inte rätt frum för så långa artiklar som det svar Payback
skrivit. Så klicka på nedan relaterade artikel så kan ni läsa fortsättningen på Payback bemötande av kriminalisering på
grund av bärande av 1 %- märket!
Källa: http://sydsvenskan.se/article562329/Mc-marke-oroar-polisen.html
Paybacks artikel om 1%-begreppet
Peter Schjerva

Historien om mc-medlemmen, misshandeln och den verkliga skulden
Publicerad 2009-10-29

Ovanstående historia har Payback tidigare bevakat och även utförligt kommenterat sin syn i saken, läs den nedan
länkade artikeln. Det enda nya i saken är att den tidigare häktade 43-åringen nu även åtalats för misshandel.
Källa: http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/369061-mc-medlem-atalas-for-misshandel
Paybacks tidigare uttalande i frågan: http://www.payback.name/#skulder
Peter Schjerva

Bandidos Prospect Chapter i Örebro tilldöms skadestånd av hyresvärden
Publicerad 2009-10-28

En mc-klubb i Örebro får 30 000 kronor i skadestånd av sin hyresvärd och har förvärvat laglig rätt att fortsätta hyra
lokalen. Hyresvärden skall i flera år ha försökt vräka klubben samt vidare brutit sig in i lokalen och bytt lås i
förhoppning om att kunna hålla klubben utanför lokalen.
Källa: http://allehanda.se/start/kramfors/1.1477506
Peter Schjerva

Man skall göra rätt för sig och betala det man skyldig äro!
Publicerad 2009-10-28

Två års fängelse och närmare 200 000 kronor i skadestånd blev straffet för den man i Kramfors som under ett års tid
systematiskt ägnat sig åt att på blocket annonsera ut såväl fjällstugor, utomlands ägenheter utomlands som biljetter till
stora idrottsevenemang. Tingsrätten fann honom skyldig till grovt bedrägeri, bedrägeri och försök till bedrägeri.
Här borde historien varit slut men så är det inte i detta fallet. Mannen bedrev tidigare en näringsverksamhet och tog ett
privat lån på 300 000. Han fick betalningssvårigheter och lånet gick över till en borgenär. Mannen sammanträffade
med honom och kravet var att han skulle betala av med 50 000 i månaden. Nu är väl ändå historien slut, säger ni. Ack,
nej! Det är nu mc-klubbar kommer in i bilden. Mannen uttalar: " Jag har haft skyddad adressuppgift i sju år. Det är ett
mc-gäng som är efter mig".
Payback: Oberoende sanningshalten eller icke i uttalandet om en mc-klubbs inblandning eller ej så kvarstår vissa
oomtvistliga och grundläggande fakta i ärendet. Mannen har tagit ett lån och inte betalat tillbaks det. Det är fakta i
målet. Och för honom gäller då samma sak som för alla andra människor, nämligen: Du skall betala vad du skyldig
äro, punkt slut! Det finns en faktisk skuld som mannen inte heller förnekar. Han använder den istället som en billig
ursäkt för sitt beteende. Men det finns inga ursäkter. Betala vad du är skyldig eller var beredd på hembesök. Vet du
inte säkert att du kan betala tillbaks, ja då tar du inte heller några lån. Det är så enkelt, mannen!
Källa: http://allehanda.se/start/kramfors/1.1477506
Peter Schjerva

Nu skall polisen stoppa kriminalitet på krogen
Publicerad 2009-10-28

Stefan Ottosson, kristdemokrat och ordförande i polisstyrelsen i Jönköpings län, utlovar en särskild satsning för att
stoppa kriminalitet och gängmentalitet inom krogmiljön. Polisens underrättelsetjänst uppges ha iakttagit att kriminella
träffas på krogen och att viss kriminalitet, såsom droghandel, sker på krogarna. "Vi vill störa de kriminella nätverken
så att de inte får fäste och etablerar sig i vårt län, säger Stefan Ottosson".
Polisens arbete mot krogmiljön kommer att vara ett prioriterat område nästa år, uttalar Ottosson och tillägger: "Det är
fortfarande en planering som pågår, detaljerna får de som är ansvariga på de aktuella enheterna berätta senare".
Payback: Det är med polisens förföljelser som med svininfluensan. Det är ett jävla svineri med hög
smittspridningspotential. Sjukan verkar det sista året speciellt ha gått som en löpeld över kommunala
beslutsfattare, som närmast trampat ner varandra i ivern att få en stund i rampljuset, och få framstå som
handlingskraftig gentemot kommuninvånarna. Vad kan man säga, vad kan man säga: Jo, att det är synd att
denna förbudspandemi som drar över landet och drabbar så många beslutsfattare, inte också har en betydligt
högre dödlighet!
Källa: http://www.sr.se/cgi-bin/jonkoping/nyheter/artikel.asp?artikel=3191370
Peter Schjerva

Jönke frikänd också i Østre Landsret
Publicerad 2009-10-28

Jørn Jønke Nielsen, författare och föreläsare, frikändes för andra gången i nödvärnsmålet. Landsrätten gick därmed på
samma linje som Köpenhamns byrätt tidigare gjort.
Jönke har hela tiden hävdat att han bara försvarade sig när angriparen gick till attack med en 20 cm lång kniv.
Angriparen sårade först såväl Jönke själv som hans följeslagare och först därefter fick angriparen mottaga ett antal

knivstick, med sin egen kniv. Bägge rättsinstanserna har också nu värderat bevisen som att Jönke uteslutande handlat i
självförsvar och nödvärn.
Jönke själv kommenterar rättsutslaget sålunda: "Det er godt for alle andre og ikke kun mig og mine, at man har lov til
at forsvare sig. Man ville handle på samme næste gang. Men det ville jeg nu også gøre, hvis jeg var blevet dømt. Det
vigtigste er jo at overleve, så må man tage, hvad der kommer bagefter".
Payback: Ärendet är ju ett solklart fall av såväl moraliskt som juridiskt rättfärdigat självförsvar såväl som nödvärn.
Självklart har man rätt att försvara sig och den som drar kniv emot en obeväpnad får räkna med efterräkningar om han
inte först dödar en. Ingen vettig människa, och absolut inte en biker, skulle stillatigande låta sig överfallas med kniv
utan att försvara sig och om möjligt oskadliggöra angriparen. Den som ger sig in i leken, och angriper med kniv, får
också leken tåla!
Källa: http://politiken.dk/indland/article818885.ece
http://politiken.dk/indland/article818919.ece
Peter Schjerva

Hearing på Tv angående märkliga förbindelser mellan media och brottslingar
Publicerad 2009-10-28

Kommande vecka spelar Erik Hörstadius in en hearing rörande märkliga förbindelser mellan media och brottslingar.
"Ett tiotal mediaforskare, kriminologer, journalister och programledare samt några brottslingar medverkar för att reda
ut hur kopplingarna mellan media och kriminella ser ut".
Frågorna som ställs är bland andra: Var, när och hur umgås dessa omaka par och hur påverkas medias innehåll som
förmedlas till allmänheten av detta umgänge?Hearingen sänds på Axess TV torsdag 29 oktober kl 20.00 samt visas på
Axess Play.
Payback: En sådan hearing kan fylla sin funktion om den skulle beröra problemställningar kring den allsidiga
journalistiken överlag och den påverkan denna allsidighet utsätts för via alla former av umgänge. Som hearingen nu är
upplagd kommer den bara att avse sådan påverkan media utsätts för genom umgängen med s.k. kriminella men det
vore lika viktigt att spegla hur det nära umgänget och samarbetet mellan journalister och poliser avspeglar sig i
medias stigmatisering av olika konstellationer som utpekats såsom varande kriminella organisationer. I annat fall blir
även ovanrelaterade hearing bara en högst ensidig belysning istället för den avsett allsidiga.
Källa: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sf-axess/pressrelease/view/nytt-fraan-engelsberg-studios-mediaoch-kriminella-331834
Peter Schjerva

Notarius Publicus granskning av Bikerpartiets namnunderskrifter
Publicerad: 2009-10-27

Information: Notarius Publicus granskning av namnunderskrifter, rörande registreringen av partibeteckningen
Bikerpartiet, för kommande val kommer att gå löst på cirka 500-1 000 kronor. Inga fantasisummor således.
Peter Schjerva

Payback blir ordförande för Bikerpartiet samt skriftlig talesman
Publicerad: 2009-10-27

Jag har dragit igång partiet och har därför åtagit mig den tunga uppgiften av att bygga organisationen och tillse att
administrationen fungerar. Jag kommer därför att fungera såsom ordförande för partiet fram till en planerad
partikongress 2013. (1 år före nästa val)
Det innebär också att jag jämsides med partiordförandearbetet kommer att svara för de flesta skrivelser för partiets
räkning och därmed kommer att vara den skriftliga talesmannen. En annan person kommer att vara partiets talesman i
offentliga sammanhang såsom i TV-debatter, vid intervjuer och hålla partiets offentliga tal. Arbetet med att ta fram
lämplig person till denna post pågår och personen kommer att presenteras vid ett senare tillfälle tillsammans med den
övriga styrelsen.

Skicka gärna en kommentar rörande valet av partiordförande till: peter@payback.name
Peter Schjerva, ordförande för Bikerpartiet

Information rörande medlemsavgift och anmälningsblankett till Bikerpartiet
Publicerad: 2009-10-27

Nu har vi fått färdigt med ett bankgirokonto till Bikerpartiet för medlemsavgifter och donationer.
Medlemsavgiften, gällande till 2010-12-31, kommer att vara 250 kr per person och år.
Bankgiro: 460 – 6125, Kontohavare Bikerpartiet.
Fyll i för- och efternamn, adress, mejladress och telefonnummer vid inbetalning. För klubbar finns också möjligheten
att betala in för exempelvis 10x250 kr och att bara lämna klubbadress.
Då ett antal personer på Bikerpartiets Facebookgrupp uttryckt en vilja att betala betydligt mer vill jag bara meddela att
Bikerpartiet tacksamt tar emot alla gåvor utöver medlemsavgiften. Behovet är ju närmast oändligt när det avser
kommande politisk arbete. Ju större resurser, ju mer kan vi åstadkomma! Dock har vi bestämt att 250 kr är en lämplig
medlemsavgift för då kan vi få med ett ett större antal personer.
Efter förfrågan kan jag också meddela att alla våra vänner och brödrar i Norge och Danmark samt Australien
med flera länder är hjärtligt välkomna att stödja Bikerpartiets arbete genom att gå med som medlemmar i
partiet och/eller ge bidrag till partiets verksamhet!
Som jämförelse kan nämnas att Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har 300 kr som årlig medlemsavgift medan
Socialdemokraterna debiterar sina medlemmar 100 kr/årligen. Då skall man dock märka att Socialdemokraterna är
väletablerade och för länge sedan byggt upp en partiorganisation, lyfter gigantiska 53 miljoner i partistöd från staten
samt har 100 000 medlemmar. Allt tillsammans ger det en summa av 63 miljoner kronor till verksamheten, oräknat
alla gåvor och bidrag.
Anmälningsblankett
att mejla till: peter@payback.name
eller skicka per post till:
Nättidningen Payback
C/O Schjerva
Kommendantsvägen 38
291 36 KRISTIANSTAD
Peter Schjerva

Världens två enda Bikerpartier inleder samarbete!
Publicerat: 2009-10-27

Världens två enda bikerpartier förenar sina krafter. Vi har nu etablerat kontakt med det Australiska Bikerpartiet, och
kommit överens om att utväxla information sinsemellan. De skriver också: "We are about to ramp things up over here
with a series of coordinated awareness raising protests leading ...up to our election period which commences on
March 20 2010" Vi har ett halvår längre tid på oss men de har å andra sidan startat tidigare så..
Källor: http://www.freeaustralia.org

http://www.facebook.com/pages/Adelaide-Australia/FREE-AUSTRALIA-PARTY/76089178715
Peter Schjerva

Nu indoktrinerar polisen fritidsledare rörande mc-klubbar
Publicerad: 2009-10-27

Under en heldag för fritidsledare i sydöstra Skåne fick chefen för kriminalunderrättelsetjänsten, Dan Bengtsson, fritt
spelrum att indoktrinera och sprida sin propaganda bland de som hanterar vårt uppväxande släkte. Ingen tvekan vad
dessa ledare sedan kommer att korvstoppa ungdomarna med för sorts snedvriden information. Frågan man givetvis

bör ställa sig är: Vore det inte lika bra att ta barnen ännu tidigare, så tidigt att man motat alla egna tankar och
uppfattningar i grinden. Polisen samarbetar ju flitigt med kommunerna redan ifråga om sprittillstånd och krogarnas
västförbud så varför inte utöka samarbetspartnerna med svenska kyrkan? Då kan ni ju ta våra barn sinnen omhand
redan som miniorer. Visst, skulle det vara högst omoraliskt och oetiskt, men det har väl aldrig stoppat er förr?
I Ystads Allehanda står följande att läsa: "I Skurup finns mc-klubben Fan. Enligt polisen finns de i utkanterna av den
sfär som kontrolleras av Hells Angels – HA. Någon kriminell verksamhet kan polisen inte koppla till Fan. Inte heller
finns något som tyder på ett närmare samarbete med HA. De försök av den konkurrerande kriminella mcorganisationen Bandidos att rekrytera ungdomar med hjälp av tröjor på skolorna är inget problem längre".
Vidare: "De församlade fritidsledarna fick ta del av den flora av märken som de olika gängen använder sig av. Märken
som ger information om bärarens status i de kriminella gängen. Tröjorna som också används för att knyta upp nya
personer till supportergrupperna eller till de gäng som finns under supportergrupperna".
Payback: F.A.N MC Outside kom således återigen i fokus. Inte för att de kunde kopplas till någon kriminell
verksamhet ej heller till något närmare samröre med HA. Varför då ens ta upp dom? Om ingenting finns på dom alls?
Från Sverige stammar den mest kända och sålda magmedicinen Losec. Payback kan bara rekommendera Bengtsson
att inta ett antal sådana tabletter regelbundet emedan du tycks ha så ont i magen av F.A.N MC!
Spridande av samma snedvridna information om olika märkens betydelser inom mc-kulturen som startade mcförföljelsen har nu nått ungdomsledarstadiet. Svenska polisen förleddes av författaren Yves lavigne som fick fritt
spelrum att åka runt och propagera emot mc-klubbarna på europas alla polishögskolor och polismyndigheter för snart
20 år sedan. Nu har vi kommit till ett stadium där polisen indirekt sprider samma osanna information till våra barn och
ungdomar. Vårt jobb att vända opinionen blir än svårare och uppförsbacken än högre om inte ens ungdomar kommer
ut till vuxenvärlden med fräscha och öppna sinnen. Nyfikna och ännu icke färdigskapade. Ivriga att skapa och bygga
sin en egen världsbild. Fri från de vuxnas inflytande.
Återigen pratas också om kriminella gäng och kriminell verksamhet. Företeelser och typer av föreningar som bara
existerar i polisens verklighet. En parallell verklighet till den verkliga, så att säga. Vi har Potter, Askungen, Törnrosa
och Kalle Anka. Polisen har sotade bilder av kriminella mc-gäng att framvisa. Det må sälja men det gör vare sig den
sann eller äkta. Ty det är lögn och sken och som chimärer i öknen. De visar sig vid närmare studier blott upplösas i
sand!
Källor: Ystads Allehanda
Skånska Dagbladet
Peter Schjerva

Veterans MC har tagit steget in i Bandidosvärlden
Publicerad: 2009-10-27

Veterans MC har officiellt trätt in i The Red & Gold Nation, Bandidosvärlden.
Källa: http://www.facebook.com/search/?q=veterans+mc&init=quick#/event.php?eid=166916977102&ref=mf
Peter Schjerva

I morgon kommer vidare information kring Bikerpartiet
Publicerad: 2009-10-26

I morgon kommer vidare information att publiceras rörande Bikerpartiet via mejl till klubbarna samt på Facebooks
Bikerpartisida. Information rörande:
- Avgift till Notarius Publicus för granskandet av namnunderskrifter
- Bikerpartiets bankgironummer för inbetalning av medlemsavgifter + donationer
- Länk till namnunderskriftsdokumentet
- Länk till anmälningsblankett för medlemsanmälan.
Under tiden kan jag meddela att domännamnet www.bikerpartiet.se har registrerats för Bikerpartiets räkning. För
eventuell kommande användning och i avsikt att förhindra andra att lägga upp annat material under vårt namn.
Peter Schjerva

GP vill inte heller ha tjallarrabatt
Publicerad: 2009-10-26

Igår, söndag var det verkligen tunt med nyheter kring bikerkulturen. Det gör dock inget då det istället frigörs tid att
planera för Bikerpartiet och dess framtida verksamhet.
Nåväl, GP ger sig in i debatten kring en juridisk belöningsprocess för angiveri. Överraskande nog, med tanke på all
GP:s smutskastning genom åren mot framförallt bikerkulturen, förordar GP att angiveri aldrig bör ge straffrabatt: "Att
införa möjligheten att köpslå med sådana brottslingar och deras medlöpare är dock en lika dålig idé nu som för tjugo
år sedan. Bevisvärdet i varje bekännelse eller utpekande som följer på ett erbjudande om straffrabatt kan
ifrågasättas. Därför bör angiveriparagrafer även fortsättningsvis vara det svenska rättsväsendet främmande"!
Källa: http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.231596-undvik-tjallarrabatt
Länk till Högsta Domstolens dom, avkunnad tidigare i veckan:
http://www.domstol.se/Domstolar/hogstadomstolen/Avgoranden/2009/2009-10-21%20B%202074-09%20DOM
%20tillägg.pdf
Peter Schjerva

Upprop: Gå med i Bikerpartiets Facebookgrupp!
Publicerad: 2009-10-24

Alla ni som läser Nättidningen Payback och/eller är medlemmar i ABATE Sverige uppmanas härmed att även ansluta
er som medlemmar till Bikerpartiets nystartade Facebookgrupp!
För nu gäller det. Nu startar vi ett politiskt parti för att kunna skaffa oss ett än starkare vapen att vända opinionen och
för att i förlängningen skapa oss verkligt politiskt inflytande och makt!
Visa ditt stöd och support genom att gå med i Bikerpartiets facebookgrupp. Ju fler vi är ju mer visar vi på vår bistra
och beslutsamma sammanhållning. Vi visar på att nu får det vara nog. Vi tar inte mera skit nu!
Ni som ännu inte har någon Facebookprofil och ni som inte vill framträda med namn och/eller foton men ändå vill
visa er support, det finna möjligheter även för er. Det är inte nödvändigt att vare sig ladda upp foto eller namn till
profilen när ni verkligen gått med.
För registrering av nytt konto: www.facebook.se
För er som redan har ett konto och nu vill gå med som medlem på Bikerpartiets Facebookgrupp:
http://www.facebook.com/group.php?gid=305151690093&v=wall&ref=mf
Peter Schjerva

Ett svinaktigt ledarinlägg om MC Sweden
Publicerad: 2009-10-24

Gårdagens ledare i NT kan inte karakteriseras som någonting annat än ett osedvanligt svinaktigt påhopp på MC
Sweden i Norrköping. Sällan, eller aldrig, har så många dumheter staplats på hög i ett enda inlägg.
Det självklart anonyma ledarinlägget, fega kräk brukar ju som bekant inte våga stå för vem dom är, börjar direkt med:
"Det är bra att polisen punktmarkerar Hells Angels tjänstehjon". Skrivelsen fortsätter därefter att prata om tillslaget
förra helgen och att det kriminella mc-folket förmodligen känner sig rejält stressade för närvarande". Därefter
fortsätter de förlöjligande påhoppen med: "Dessutom, och det är nästan lite komiskt, förefaller det som om
"ungdomarna" i Red & White Crew hade föräldrafri kväll den famösa festnatten".
Vidare: "i den "fina" outlaw-världen duger det inte att plocka upp underhuggare från Red & White Crew hur som
helst. De senares uppgift liknar närmast förstaårseleverna på en brittisk internatskola med mindre gott renomé.
Crew-folket ska serva sina herrar, bokstavligen diska och skura golv. I bästa fall kan en och annan hoppas att själva
tas med i mobbarnas krets".
Artikeln fortsätter därefter med att poängtera att MC Sweden vare sig är nogräknade med organisationsgrad eller
etniskt ursprung. Ska MC Sweden i Norrköping bli riktigt accepterat i ledande HA-kretsar krävs det nog att man tar
sitt "ariska ansvar".

Artikeln avrundas sedan med "Fast det är inte självklart att Hells Angelsskylten någonsin åker upp på
Stockholmsvägen. Det finns många wannabees i Norrköping, men ganska få seriösa ledargetalter" och slutligen:
"Den viktiga indrivnings- och utpressningsverksamheten försvåras när vanliga människor känner att det lönar sig att
gå till polisen".
Payback: Tjänstehjon för en krets av mobbare är så lågt och verklghetsfrämmande att Glocalnet aldrig vare sig skulle
kunna komma så lågt eller ens vilja tänka tanken på en sådan utstuderad låghet då den förutsätter en rent gränslöst
oseriös och korkad journalistik att maken inte skådats sedan Nazi-Tysklands regeringstid. Media tycks idag sakna all
form av kompetens för att kunna författa ens de mest elementära artiklar grundade på fakta. Små, pyttesmå individer,
gömmer sig bakom anonyma mammas skyddande och breda kjolar, och kaxar fram sina förolämpningar. Tjänstehjon,
föräldrafri kväll, mobbarnas krets är uttryck som bara kan ha som yttersta syfte att demoralisera MC Sweden genom
nedlåtande och förödmjukande tillmälen. Och uppdragsgivaren? Polisen, såklart! Vem annars?
Wanabees, bristande ledarkompetens, indrivnings- och utpressarverksamhet. Allt, författat utan att ens skuggan av ett
bevis för saken presenteras. Uselt och jävligt svinaktigt.
Att kalla personer som diskar och skurar golv för tjänstehjon säger mer om ledarförfattaren än någonting annat.
Uttalandet säger att han ser på sin kvinna hemma som ett simpelt tjänstehjon med uppgift att utföra hushållssysslor
och servera honom (hade jag varit din fru hade jag packat mina pinaler raskt och dragit från dig!) Vi, andra vanliga
människor ser det inte som något förnedrande att diska eller att skura golv. Det är sådana sysslor alla måste utföra som
har ett hem. Det är ingenting konstigt med detta utom när samma sysslor figurerar i samband med mc-klubbar. Då är
samma sysslor helt plötsligt handlingar av suspekt natur, som då enligt NT utförs av tjänstehjon för att behaga
mobbarna!???
Vad gäller att vara pressade så kan vi med facit i handen konstatera att 6 olika personer varit anhållna varav tre
förklarats häktade. Nu en vecka senare är fem av dessa släppta och en kvarstår som häktad. Varför skulle någon känna
sig pressade av detta? Troligare är väl att även den sista personen snart släpps ur häktet och i annat fall är det bara en
person, som långt ifrån är dömd för något ännu.
Vad gäller organisationsgrad och ledarnas kompetens kan Payback konstatera att de som vet minst rörande detta är i
första hand media och i andra hand polisen. Att göra en bedömning av olika personers ledaregenskaper och förmåga
är fullständigt absurt utifrån medias insynsmöjligheter. Du måste oundvikligen vara en del av den innersta kretsen, läs
medlem, för att korrekt kunna bedöma en sådan sak. Därför, är även dessa påhopp, en akt av rent abstrakt irrelevans,
eller för att tala klarspråk, svinaktigt osmakliga såväl som osakliga.
När det gäller "ariska ansvar"faller detta uttrycket återigen tillbaka på ledarförfattaren och hans egna rasistiska åsikter.
Ty bara en människa med utpräglat rasistiska åsikter skulle någonsin beskylla en internationell mc-klubb för något
som har med ariskt att skaffa. Hells Angels har avdelningar runt om i världen där människor av olika ras och hudfärg
förekommer som medlemmar. Så, därför faller resonemanget platt på sin egen orimlighet. Tidningen bör nog däremot
starkt ifrågasätta ledarens politiska hemvist så den inte poppar upp ovälkommen när ni minst vill ha den framförd.
När det gäller den från polisen gamla anklagelsen om mc-klubbarnas delaktighet i utpressnings- och
indrivningsverksamhet finns det ju ingen substans i detta alls. Ett fåtal fall räknat över 21 år finns registrerade när det
gäller mc-klubbar, och inga alls som bundits till en specifik klubb. Facit av statistiken kring dessa brottstyper talar sitt
tydliga språk:
Inkasso: 6 fall på 21 år och utpressning: 27 fall på 21 år. Närmast chockerande låga siffror som direkt bevisar att detta
inte är en form av verksamhet som vare sig klubbar eller enskilda medlemmar befattar sig med. Bara enstaka
undantagsfall av enskildas brottsliga gärningar finns belagda!
Sätter man sedan siffrorna i relation till exempelvis trafikbrott, som redovisar 401 fallunder 21 år, så finns det istället
fog att påstå att mc-kriminaliteten i så fall har sin grund i fortkörningar, p-böter, bristande bilbältesanvändning m.m.
Alltså, sådan brottslighet som varje privatperson också äro skyldiga till. Läs Paybacks sammanställning över den
totala bikerkriminaliteten över åren. De enda undersökningar som någonsin företagits i ämnet, Brå:s och Sveriges
Radio:s har sammanställt i siffror för första gången, påvisande den verkliga arten och storleken på bikerkriminaliteten.
Källa: http://www.nt.se/ledare/default.aspx?articleid=5589860
Relaterad artikel: http://www.payback.name/20093.html#bikerkriminaliteten
Peter Schjerva

Nu verkar polisen ha ställt in siktet mot Red Devils
Publicerad: 2009-10-24

Polisen verkar ha ställt in siktet på allvar på Red Devils-klubbarna i landet. Red Devils i Svenljunga utsattes för

omfattande insatser från nationella insatsstyrkan och Kronofogden tidigare i veckan och idag stigmatiserades Red
Devils Halland i en annan refererad artikel.
Idag fortsätter de mediala angreppen mot Red Devils MC Svenljunga. Nu har Sveriges Radio gått igenom ett flertal
personers brottsregister och eftersom klubben inte är någon stor touringklubb med 200 medlemmar är det också
väldigt lätt för alla och envar i så pass liten ort att kunna räkan ut vem som gjort vad. En fungerande, och jävligt nog
helt legal metod, för oseriösa mediaföretag att göra polisens jobb och stigmatisera en klubb och dess medlemmar.
Payback kommer givetvis inte att ta del i stigmatiseringen genom att återge personernas brottsregister. Sådant får
oseriösa polisbullentiner stå för, som inte äger förmågan att förstå att själva avsikten med utdömda straff är just att
efter avtjänat straff skall personen anses ha sonat sitt brott varför media eller polis inte har rätt att efteråt lägga dessa
handlingar till last för personen i framtiden!
I artikeln står dock följande att läsa rörande veckans kronofogdeinsats: "Syftet var att driva in 19 miljoner i skulder,
och samtidigt sätta käppar i hjulen för klubben som klassas som kriminell. Radio Sjuhärads kartläggning visar nu att
flera av männen är dömda för omfattande brottslighet, och de har stora skulder..." Klassas och männen är nyckelorden
i artikeln. Klassas innebär just vad ordet säger: De klassas av polisen såsom kriminella, dock saknas alla former av
bevis för en kollektiv kriminalisering. Just ordet "männen" är dömda, utgör detta bevis för att klassningen är såväl
orättfärdig som felaktig. Det är frågan om enskilda individers kriminalitet som heller icke kunnat bindas till klubben,
varför heller icke klubben är en kriminell organisation. Det är så enkelt!!
Källa: http://www.sr.se/sjuharad/nyheter/artikel.asp?artikel=3189949
Relaterade artiklar: http://www.payback.name/#Red_Devils
http://www.payback.name/#tillslag
http://www.payback.name/#slakt
Peter Schjerva

Nästa mc-klubb till slakt blev Red Devils MC Halland
Publicerad: 2009-10-24

Red Devils MC Halland blev nästa i raden av mc-klubbar att stigmatiseras och pekas ut varande en kriminell
organisation. Deras brott? Deras brott? De har nyligen blivit officiell supporterklubb till Hells Angels! Men det är väl
inget brott? Hells Angels har ju dessutom i en rad rättsförhandlingar över världen, såsom i Spanien, Tyskland,
Belgien, Holland och Canada fastslagits vara icke-kriminella organisationer, så hur kan det då vara brottsligt att vara
en supporterklubb till en icke kriminell organisation? Jo, för att i Sverige krävs inga som helst bevis för att någon är
kriminell för att man skall få anklaga desamma för att vara kriminella organisationer. I Sverige har polisen patent på
att få peka ut vilka som är kriminella klubbar och ingen ifrågasätter någonsin deras omdöme eller avkräver dom bevis
för vad de grundar kriminaliseringen utefter. Det blir så när media avväpnats och dresserats till lydiga små viftande
hundar som gör allt vad husse vill!
I den länkade artikeln ställer reportern frågan: Är klubben i Frillesås känd för att syssla med kriminalitet? Varvid Peter
Hejdström, chef för kriminalunderrättelsetjänsten i Halland, kommer undan med det undvikande svaret: "Jag har väl
egentligen ingen kommentar. Men Hells Angels är ju utan tvekan en kriminell organisation. Vi följer de här
organisationerna och deras medlemmar".
Således kan vi slå fast att Red Devils Halland är skyldiga igenom Guilty by association till att stödja en, som alla
länder som prövat saken fastslagit, annan icke kriminell organisation! Och polisen kan som vanligt inte heller
precisera vad HA:s kriminalitet skulle bestå i. De fortsätter med sina substanslösa anklagelser som ingen ifrågasätter.
Källa: http://hn.se/nyheter/omkretsen/1.617781
http://gbk.as/sid_13_gbk.htm
Peter Schjerva

Corren propagerar för tjallningsrabatt
Publicerad: 2009-10-23

Att Corren är en till ytterlighet bikerfientlig tidning har vi länge förstått av deras rapportering. Nu ger de sig också in i
debatten kring tjallningsrabatter.
De skriver att brottslingar kan få straffrabatt för att de anger sig själva, för att de samtidigt döms för många brott, för
att de är sjuka eller lång tid har förflutit sedan brottet, eller för att brottet leder till andra negativa effekter än
domstolens straff. En brottsling som hjälper polisen att sätta dit medbrottslingar kan däremot inte få straffrabatt.
De beskriver en värld av organiserad brottslighet där gängmedlemmar tiger av lojalitet och rädsla som skulle öppnas

upp om bara tjallningsrabatter infördes. Osäkerhet skulle genomsyra gängen på grund av rädslan för avslöjande och
fler brott skulle få sin lösning.
Corren resonerar sedan vidare genom att uttala att straffrabatt för tjallning medför att vi går ifrån principen om allas
likhet inför lagen då vi får personer, som för samma brott, döms till olika straff utefter att en av de dömda också
tjallat. Vidare pekar de på risken att personer ljuger om de övriga medverkandes roll i brottet för att själv undkomma
eller lindra ett straff.
För att komma ifrån denna risk menar Corren att beviskraven sätts högt och att rabatten bara kommer ifråga om
tjallarens uppgifter kan bekräftas. Sen motiverar de sitt ställningstagande för tjallarrabatt sålunda: Med tanke på hur
hårt den grova organiserade brottligheten slår mot samhället är det värt att pröva straffrabatt för tjallare. Den ska
naturligtvis användas med försiktighet och förstånd, men kan bli ett viktigt verktyg i kampen mot organiserad
brottslighet
Payback: Justitieminister Beatrice Ask sade redan för ett år sedan nej till idén om straffrabatt. Nu har också HD
fastslagit att straffrabatt inte är förenligt med ett svenskt rättsväsende. Så, nu gäller för Corren samma sak som för en
våldtäktsman: Ett nej, är ett nej!
För övrigt citerar jag vad jag tidigare uttalat i frågan: Tipspengar är för det första ett felaktigt namn. Det borde heta
vad det från allra första stund kallades, nämligen Judaspengar! Och vem var då Judas? Mannen som enligt den
bibliska historien förrådde sin läromästare, och som enligt boken Dantes Inferno, efter sin död fick sin givna plats i
Helvetets nedersta, nionde krets. I den skriften sågs således förräderiet och angiveriet såsom den lägsta av mänskliga
handlingar!
För det andra: Den som tjallar förbrukar samtidigt sin rätt att existera. För tjallning finns inget försvar, inga
förmildrande omständigheter. Du har satt dina HD-boots och parkerat din hoj för sista gången!
Är jag ensam om att anse så? Jag citerar en av våra internationellt mest kända och ansedda författare: ”Alla har vi
våra svagheter. Dessa svagheter bör vi förstå; människor bör hjälpa och stödja varandra. Ett fyllo eller en knarkare
behöver hjälp. En tjuv, en mördare är en olycklig människa vars namn och foto aldrig borde publiceras. Men en
angivare är något annat. En angivare har inget människovärde. En angivare har frivilligt ställt sig utanför varje
gemenskap.” - Jan Myrdal
Reservation: 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.
Källa: http://www.corren.se/asikter/ledare/?articleId=5014110
Peter Schjerva

Om Red Devils och Hells Angels
Publicerad: 2009-10-23

GP skriver iu nedanstående länkade artikel att: "Red Devils är en supporterklubb till mc-organisationen Hells
Angels"..."Underrättelseuppgifter gör gällande att Red Devils MC står något högre i status inom HA-familjen än
exempelvis Red & White Crew och antas därmed befinna sig närmare fullvärdigt medlemskap".
Det fungerar inte riktigt så, GP! För en gångs skull låter jag en annan person bemöta GP:s faktafel. Jag citerar Ulf
Kristiansson ifrån artikeln: "Red Devils - so what"? "Red Devils är inget förstadium till att bli Hells Angels, det
funkar inte så. Om tanken varit att den lokala mc-klubben skulle bli Hells Angels hade den i stället fått namnet MC
Sweden". Ibland har det säkert större ffekt att låta kollegor läxa upp en tidning än att som representant från
bikerkulturen göra så.
Detta är en korrekt beskrivning av en insatt och påläst reporter. Ni skulle behöva många sådana GP, för att med fakta
bakom er rättvist och korrekt, allsidigt kunna spegla den kultur ni idag bara beljuger och demoniserar!
Källa: http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.229737-fakta-red-devils
http://www.vk.se/Article.jsp?article=270838
Peter Schjerva

Läbbiga Skogen´s MC nekades serveringstillstånd även av Länsrätten!
Publicerad: 2009-10-23

Så gick det som vi trodde, men verkligen inte hoppades, nämligen att Läbbiga Skogen nekades serveringstillstånd
även i Länsrätten. Motiveringen till beslutet löd: Klubben har inte visat att klubben i alla avseenden är lämplig att
anförtro ett tillstånd att servera alkoholhaltiga drycker". Rätten anser inte heller att klubben visat att serveringen
kommer att ske i slutet sällskap.
I måndags fattade Luleå kommuns arbets- och personalutskott beslutet att avslå Läbbiga Skogen`s ansökan om
serveringstillstånd. Avslaget grundade sig ytterst på polisens rekommendation att avslå ansökan. polisen motiverade
sitt yttrande med att i april 2008 omhändertogs två medlemmar enligt lagen om omhändertagande av berusade (LOB).
Personerna skall då ha gjort våldsamt motstånd, ett brott som nu utreds av polisen. I samband med förra årets fest
skall också försäljning av självimporterad sprit samt offentlig affischering av festen förekommit.
Kommunen hänvisar vidare till att enligt lagen om serveringstillstånd skall den sökande vara laglydig och brottslig
verksamhet skall leda till att tillstånd vägras. Lagen säger också att för slutet sällskap gäller att medlemskretsen är
känd före arrangemanget.
Vad säger då klubben? "Vi känner oss mycket kränkta av yttrandet från polisen".
Klubben har under 19 års tid arrangerat fester som förlöpt utan skandaler, trots alkoholutskänkning. "Det har inte
förekommit ett enda slagsmål och hur många nöjesställen i Luleå kan matcha det"?
Läbbiga Skogen berättar vidare att de består av ett gäng som har anknytning till motorcyklar, men de är inte
kriminella! Läbbiga skogen beskriver sig som offer för ett politiskt spel där ett drev pågår mot kriminella
motorcykelligor och där polisen ropar efter större resurser.I förlängningen är det en viktig demokratifråga om polisen,
och också indirekt kommunen, i kamp mot kriminella element i motorcykelvärlden har rätt att trampa på alla klubbar
som består av motorcykelälskande medlemmar.
Läbbiga Skogen påpekar också att de fått två olika serveringstillstånd efter fylleriförseelsen samt att de vid båda
tillfällena skött sig exemplariskt." och "I en artikel i lokalpressen våren 2009 pekades klubben ut som en klubb med
anknytning till kriminellt belastade motorcykelklubbar. Detta synes i stället vara förklaringen till att såväl
polismyndigheten som kommunen nu helt har ändrat ståndpunkt avseende klubbens lämplighet att erhålla
serveringstillstånd".
Payback: Tant Brun, tant grön, tant gredelin och farbror Blå är en välkänd barnsaga. I detta fallet är det lätt att
identifiera de olika figurerna. Tant brun är kommunen, tant gredelin är Länsrätten, Farbror Blå är polisen som alla de
gamla ungmörna häftigt åtrår och vill vara till lags. Då återstår bara tant grön vilken är den aktör inom polisen som
medverkat vid den otillåtna påverkan på myndighetspersoner som polisen länge utövat.
Visst, är det ett politiskt spel som pågår, såsom klubben så föredömligt påpekar. "Lagen säger att brottslig verksamhet
skall leda till att tillstånd förvägras. Men, det kan inte föreligga en brottslig verksamhet utefter en påpassligt startad
utredning. Kriteriet för en brottslig verksamhet kan aldrig vara en pågående utredning. Med uttrycket brottslig
verksamhet kan endas avse en laga i kraftvunna domar! Och, det föreligger inte här. Därför är det heller inget juridiskt
ställningstagande emot Läbbiga Skogen utan istället, som klubben helt riktigt påpekar, ett klart politiskt
ställningstagande gentemot klubben och dess verksamhet!
Självklart har vare sig samhället, kommunerna eller polisen rätt att trampa på mc-gängen i sin allt hårdförare kamp
mot mc-klubbarna. Det är inget annat än politiskt betingade övertramp som torde strida mot FN:s stadgar om
mänskliga rättigheter.
Alla klubbar kommer att drabbas av denna förföljelse. Och då fester är ett livsnödvändigt instrument för att finansiera
klubbverksamheterna kommer detta nya drag att slå undan fötterna på alla dessa klubbar, utan undantag, som älskar
att köra båge och livet ikring detta, och som heller inte i något enda fall utgör några kriminella organisationer.
Slutligen vill jag bara hälsa Läbbiga Skogen: All lycka på ert jubileum och nu återstår bara att helt sonika bjuda era
gäster på öl och sprit och istället sätta upp en burk för "support Läbbiga Skogen" för gästerna att skänka pengar i.
Källor: http://www.nsd.se//NYHETER/ARTIKEL.ASPX?articleid=4931625
http://www.nsd.se//NYHETER/ARTIKEL.ASPX?articleid=493204
http://www.nsd.se//NYHETER/ARTIKEL.ASPX?ArticleID=4954436
Peter Schjerva

Verkligheten och Facebook har visat på nödvändigheten av ett Bikerparti!
Publicerad: 2009-10-22

Bikerpartiets facebookgrupp har fått över 600 medlemmar de två första dygnen .Jag vill här passa på att tacka alla
som gått med som medlemmar och uppmana alla er som läser Payback, men ännu inte gått med som medlemmar, att
göra så. Ty endast genom att visa på vår sammanhållning, samt på storleken av vårt engagemang och vårt breda
folkliga stöd kan vi visa våra fiender på vår sammanbitna hängivenhet.
Jag måste också vädja och påminna er: Vi behöver 1 500 namnunderskrifter för att kunna registrera partibeteckningen
och kunna delta i framtida val. De enda kravet för de som skriver under är att de är myndiga och röstberättigade i
Sverige.
Och som jag skrev om tidigare gällande frågan om uppgifterna blir offentliga: Nej, det finns två sätt att registrera
partiet:
1. Du kan skicka in alla pappren med underskrifter till Valmyndigheten
2. Du kan mot en avgift uppvisa underskrifterna hos Notarius Publicus och få ett intyg på att du framvisat 1 500
underskrifter. Då behöver du bara skicka in själva intyget till Valmyndigheten.
Vi kommer självklart att använda oss av metoden att enbart uppvisa namnunderskrifterna hos Notarius Publicus.
Inga papper som berör Bikerpartiet kommer att vara offentliga då verksamheten kommer att bedrivas under
Nättidningen Payback och därvid ha fullt grundlagsskydd. Polisen har alltså inte rätt att efterforska, censurera eller
försvåra publiceringar, företa husrannsakan eller liknande åtgärder.
Så alla bikerklubbar, enskilda bikers och alla andra som vill hjälpa till att få igång bikerkulturen: Gör er insats för
bikerkulturen och dess alla medlemmar nu. Hjälp till att samla in namnunderskrifter. Lägg fram listor på klubbarna,
samla in på fester och evenemang m.m. För nu gäller det. Det är Payback-time!
Namnunderskrifterna sänds till:
Nättidningen Payback
c/o Schjerva
Kommendantsvägen 38
291 36 KRISTIANSTAD
And now to something completely different: I helgen åker många av er läsare till olika mc-evenemang. Printa ut ett
antal ex på jobbet, eller på hemmaskrivaren, av namnunderskiftsdokumentet och ta med på festen. Lägg ut dom på
klubben eller/och få dina brödrar eller systrar att underteckna dokumentet. OBS! Du måste vara röstberättigad och
myndig för att din namnteckning skall vara giltig.
Utskrivningsbart namnunderskriftsdokument
Bikerpartiets Facebookgrupp: http://www.facebook.com/group.php?gid=305151690093&ref=mf
http://www.facebook.com/group.php?gid=305151690093&v=app_2373072738&ref=mf
Tidigare artiklar i ämnet: http://www.payback.name/#Facebook
http://www.payback.name/#Bikerpartiet
Peter Schjerva

Rikspolischefen angriper återigen mc-klubbarna!
Publicerad: 2009-10-22

Rikspolischefen Bengt Svensson fortsätter sitt angrepp på mc-klubbarna i Värmland. I en intervju i Sveriges Radio
säger han bland annat: "Vi har en etablering av Organiserad kriminalitet oftast anknuten till mc här i Värmland. Vi
skall göra allting för att hjälpa värmlänningarna att kuva den verksamheten".
Vidare, i en artikel författad av Sveriges Radio fortsätter han oförtrutet, helt utan att svälja undan. Rikspolischefen
fick också en bättre inblick i problemen med de kriminella mc-gängen i länet, om vilka Bengt Svenson har en mycket
bestämd uppfattning: "De kriminella mc-gängen ska rökas ut. Och det ska polisen i Värmland få hjälp med".
Etablerandet av Bikerpartiet har fått det att brinna i byxorna på polisen denna veckan. Nu utdelas slag både till höger
och vänster. Men, det är just bara munhuggningar utan någon form av verklig substans. Ty presenterar han några bevis
för sina anklagelser? Nej, han fortsätter bara sitt pågående demoniseringståg över landet. För den som inga bevis har

för någons skuld måste vara än mer enveten i sina påståenden. Så obevisade anklagelser om mc-klubbarnas
kriminalitet kommer att fortsätta att öka både i antal och styrka ända tills journalisterna ställer raka och konkreta
frågor och därigenom ställer poliserna mot väggen. Och, som även små råttor gör när de inte längre kan komma undan
tvingas de då redovisa sina substanslösa bevis och kvar står bara en naken, liten råtta. En demaskerad råtta som ingen
längre bryr sig om då han överbevisats om att han inte har något av värde att redovisa. Och, världen kommer plötsligt
att se. Den nya klädnaden, i form av satsningen mot grov organiserad brottslighet som råttorna beställt, var i
verkligheten ingenting och folket kommer blott att le när de ser råttans nakna lilla, rosa rumpa titta fram!
Källor: http://www.sr.se/varmland/nyheter/artikel.asp?artikel=3185889
http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=db&Id=2014866&BroadcastDate=&IsBlock=
Relaterad artikel: http://www.payback.name/#Värmland
Peter Schjerva

Läbbiga Skogens MC överklagar kommunens avslag på serveringstillstånd
Publicerad: 2009-10-22

Läbbiga Skogens MC överklagar nu kommunens beslut att neka klubben tillstånd att servera alkohol under en privat
fest under allhelgonahelgen. Polisen rekommenderade kommunen att avslå ansökan och som de goda rövaslickarna
Luleå Kommunfullmäktige helt tydligt är, så gjorde de som husse bestämt.
Läbbiga Skogens MC anför i sin överklagan till Länsrätten att de tidigare fått tillstånd under en rad av år och att
ordningen alltid varit god under dessa fester.
Nu är det upp till Länsrätten att avgöra frågan och vi inom bikervärlden håller självklart alla tummar för att rättvisan
(Läbbiga Skogen) skall segra och att inte konspirationen och dumhetens makt skall sträcka sig ända in i
domstolsbyggnaden.
Peter Schjerva

Omfattande tillslag mot Red Devils i Svenljunga
Publicerad: 2009-10-22

Kronofogden genomförde idag i samarbete med polisen och nationella insatsstyrkan tillslag två tillslag i Svenljunga
och ett i Hjo. Insatsen var riktad mot sex personer "knutna" till Red Devils MC.
Annika Sydberger-Norrman, pressinformatör på Kronofogdemyndigheten, uppger att tillslaget dels var ett led i det
samarbete de samverkande myndigheterna har när det gäller att bekämpa den organiserade ekonomiska brottsligheten
och dels ett försök att rent fysiskt driva in pengar. "Polisen hjälper oss med förrättningen. Vi gör tillsammans en
riskbedömning på hur stor insats som behövs", säger Annika Sydberger Norrman, om torsdagens stora medverkande
polisstyrka.
De sex personerna uppges tillsammans vara skyldiga 19 miljoner kronor, och tillslagen var en del i att driva in de
pengarna. Under tillslagen beslagtogs fyra motorcyklar av märket Harley Davidson, en Volvo V40 samt kontanter,
säger Annika Sydberger-Norrman
Källor: http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.229653-mc-klubb-skyldig-19-miljoner
http://www.sr.se/skaraborg/nyheter/artikel.asp?artikel=3186002
http://www.dn.se/nyheter/sverige/flera-tillslag-mot-mc-gang-1.980231
Peter Schjerva

Häktad igår, släppt idag!?
Publicerad: 2009-10-22

De två personer som begärdes häktade igår i affären kring MC Sweden släpptes redan idag. "Åklagare Magnus
Lindqvist hävde häktningen då den fortsatta utredningen visat att de misstänkta brotten som männen häktats för inte
längre kan styrkas". Kunde han inte listat ut det redan igår och sparat skattebetalarna en stor summa pengar för att inte
tala om onödigt lidande för de häktade. Dock, är det ju nu fritt fram att begära skadestånd hos Justitiekanslern för
frihetsberövande och då fallet väckt stor massmedial uppmärksamhet även kunna yrka på ett utökat belopp!
Artikeln avslutas på sedvanligt svinaktigt sätt med: "Enligt polisen har samtliga misstänkta kopplingar till de

kriminella nätverken MC Sweden och Hells Angels supportergrupp, Red and White Crew". Den rätta skrivningen i
sammanhanget, om någon inom journalistkåren skulle komma på tanken att plötsligt bedriva allsidig och seriös
journalistik (svåra ord det där, men pröva och läs de pressetiska reglerna så klarnar nog begreppen), skall självklart
vara: Enligt polisen har samtliga tidigare misstänkta visat sig vara oskyldiga till botten varför vi härmed ber om ursäkt
til lalla de utpekade i denna affär. Det finns personer som känner andra som är medlemmar i MC Sweden och Red and
White Crew varför vi också ber dessa föreningar om ursäkt för att vi misstänkliggjort dessa i samband med gripande t
av de oskyldiga. Vidare, också för de rent ut sagt patetiska diskussionerna om bar, motorcyklar och sängar. Självklart
är det inget konstigt i det. Vi vet ju, genom tusentals husrannsakningar genom åren i mc-lokaler, att så är ju fallet
bland alla mc-klubbar. Sorry, vi lovar att bättra oss. Detta skall inte upprepas!
Ja, så hade det låtit om artikelns citerade polisman haft stake och balls men det ingår ju i inträdeskraven till
polishögskolan att desamma lämnas in i samband med utbildningens start så det är självfallet också för mycket begärt,
eller..
Källa: http://www.sr.se/ostergotland/nyheter/artikel.asp?artikel=3186008
Peter Schjerva

Payback versus Jens Ganman, Kulturjournalist!
Publicerad 2009-10-22

Jens Ganman författade en kulturkrönika som jag besvarade i hårda ordalag. Se mitt svar i artikeln: "En osedvanligt
löjlig och raljerande liten artikel om Änglar och Banditer!", 2009-10-12, http://www.payback.name/Payback
%206,1%20okt-14%20okt.pdf
För ett par dagar sedan fick jag överraskande nog ett svar. Vi inom bikerkulturen är ju inte bortskämda med dialoger
så. Här nedan följer först Jens Ganmans replik och sedan mitt, Paybacks, svar till honom:
Jens Ganman: Först av allt: jag sympatiserar med din ambition att hålla koll på oss mainstreammedia (det kan
behövas) men du läser - och argumenterar - förjävla slarvigt.
Ja, jag ställer frågan: "Kan man vara mc-åkande bandit (dvs. kriminell) med sjukpenning och samtidigt ”stå utanför
samhället”?Jag tycker nämligen att den är helt relevant. (Och om du känner dig träffad av epitetet bandit/kriminell
så, tja... då är det väl så.)
Själv sympatiserar jag varken med kriminella hojåkare eller kriminella aktieklippare. Jag sympatiserar bara med
demokrater och humanister.
Jag kommer från en släkt av fattiga, lågutbildade knegare som alltid satt en ära i att arbeta hårt och betala skatt. Så
att alla ska få det bättre. Möjligen tycker du att det är en töntig inställning men inte jag. Min morsa har inte slitit och
släpat i hemtjänsten i 30 bast, och betalat skatt, för att vare sig bratsen på Stureplan eller kriminella ska kunna sko
sig på hennes insats. Sorry.
Sen uppskattar jag inte din uppmaning om att jag ska "ge rent ut sagt fan i att kommentera kulturer du inte har den
blekaste kunskap om". Jag kommenterar vad jag vill och jag är beredd att gå i döden för den åsikten. Och för DIN
rätt att uttrycka dig fritt...
...sen har jag (for the record) faktiskt viss insyn i den kultur du företräder. Du kanske ser att jag citerat en person i
min krönika... det är en verklig person som är knuten till en MC-klubb. Han och jag har pratat rätt mycket om det här
med att "stå utanför samhället" och även om vi inte håller med varandra respekterar vi varandras rätt att tycka olika.
Precis som jag respekterar din.
Jag debatterar gärna med dig men då får du läsa noggrannare och gärna använda ett trevligare tonfall.
ps, Citatet: "Och även en helvetesängel som får diabetes eller prostatacancer vill ju ha bra och billig sjukvård i
slutändan" är f.ö ingen frågeställning (som du skriver) utan ett kallt konstaterande. Jag vet vad jag pratar om. Även
där.
Payback: Innan jag bemöter själva skrivningarna i din förra artikel vill jag påpeka ett par saker.
1. Jag vill för det första berömma dig för att du rent faktiskt bemöter mina uttalanden. Du är blott den andra som så
gör. Den första var Mats Kirestam, ansvarig för satsningen mot organiserad brottslighet. Låt oss se om du blir den
första som ger en andra replik efter att jag härmed besvarat din replik. Låt oss hoppas så. Det är ju inget farligt att
debattera offentligt.
2. Jag använde mig riktigt nog av skrivningen: Ge rent ut sagt fan i att kommentera kulturer du inte har den blekaste
kunskap om. Detta var en olycklig formulering av mig som jag inte borde använt! Ty även om jag försvarar det

grundläggande i att man inte bör kommentera saker man inte förstår så kan mitt uttalande också tydas till en sorts
önskan att inskränka yttrandefriheten vilken jag, precis som du, är beredd att försvara med mitt liv. Alla har givetvis
rätt att yttra sig i vilka frågor som helst. Dock bör man kanske ha självkritik nog för att själv undvika vissa ämnen där
man vandrar på jungfrulig mark. Ty allt skrivande bör innefatta grundläggande kunskap i ämnet man debatterar och
det kan inte uppnås genom samtal med en enskild medlem i en subkultur. Det uppnås genom att gå in och aktivt ta del
av en kultur tills man lärt sig språket och blivit accepterad inom kulturen. Först då kan man förnimma dess speciella
röst och därvid rätt förstå kulturens nyanser, drivkrafter och mekanismer. Men, å andra sidan har du säkert lika stor
kunskap som Lasse Wierup och han har ju gjort sig en förmögenhet på att skildra mc-klubbar utan att ens kommit till
att förstå det första m:et i mc-klubbar..
3. Jag förstår att du försvarar yttrandefriheten och som du tagit del av i ovanstående resonemang så gör även jag. Men,
den skall också avse alla parter då. Inga parters röst får förvägras utrymme i debatten och allsidigheten måste alltid
iakttas samt vara vägledande för all journalistisk verksamhet. Idag har vi en situation där bikers helt stängts ute från
all form av massmedial verksamhet. Vi beviljas vare sig genmälen eller repliker. Våra debattartiklar har i många år
systematiskt förvägrats och refuserats. Ett typexempel är väl ärendet kring Thomas Möller och hans
sjukersättningsrätt. Thomas skickade ett öppet brev till en hel rad massmedieföretag. Samma tidningar, som alltid
försvarar publicerande med namn och bild, adresser, inkomster med mera rörande mc-relaterade personer, ansåg det
också vara allsidig journalistisk verksamhet att skriva spaltmil om ärendet under lång tid. Dock, vägrade desamma att
publicera ett enda öppet brev från den anklagade. Att ärendet rönte stor massmedial uppmärksamhet går inte att
ifrågasätta. Skullle det då inte också finnas ett likaledes klart allmänintresse för Möllers brev?
Anser du detta vara ett korrekt förfarande från medias sida?
4. Kriminell, parasit, kräk är exempel på några av dina egna uttryck i artikeln och därutöver raljerar du över
klubbnamn. Jag anser att det därvidlag inte bara är jag själv som bör förbättra mitt språk och ordval. Utav dina
omnämnanden av mc-klubbar kan man spåra ett lika djupt som orättfärdigt förakt för motorcykelklubbar som grundar
sig i egna förutfattade meningar och alls icke i fakta eller bevis. Så, jag uppmanar även dig att höja dig över dina
fördomar och visa respekt både för mig som person som för mc-kulturen som helhet.
Det jag framförallt hänger upp mig på i dina artikel är ditt förlöjligande och raljerande av och kring mc-kulturen och
mc-klubbarna. Du skriver exempelvis: hur gamla är de som hittar på de här namnen ...? Om Hells Angels, Bandidos
och Outlaws. Varför? Det finns en mängd kulturer jag själv finner så löjliga att jag inte ens bevärdigar att bespotta
dem än mindre skriva om dom. Men det som inte berör ens eget liv behöver man ju inte heller beskriva eller bry sig
om. Det handlar om respekt för andras liv och även tolerans för det som är en själv fullkomligt världsfrämmande.
Du skriver vidare i ditt svar att du kommer från en ”släkt av fattiga, lågutbildade knegare som alltid satt en ära i att
arbeta hårt och betala skatt. Så att alla ska få det bättre. Möjligen tycker du att det är en töntig inställning men inte
jag”. För det första, var i vilken klass tror du bikers har sina rötter? I överklassen? Sällan, ett fåtal kanske, men de
flesta har exakt samma ursprung som du. Även bikers är faktiskt människor, även om de flesta idag tycks ha glömt
detta faktum, och den stora merparten kan söka sitt ursprung inom arbetarklassen. Så även jag själv, som har haft en
städerska och en metallarbetare till föräldrar. Och jag skäms inte för det. Tvärtom. Jag är förbannat stolt över att ha
mitt ursprung i underklassen och anser inte det vara en töntig inställning att betala skatt. Så, gör inte heller andra
bikers! Det är dina fördomar som talar när du säger att bikers skulle se ner på arbetarklassen och därvid sitt eget
ursprung. Vi är inget annat än summan av vårt arv och våra erfarenheter och mycket i bikers hängivenhet och
kampanda kan härledas direkt till och från vårt ursprung. ”Vi” föddes aldrig med silversked och har fått kämpa för
varje liten framgång.
Du för sedan ett resonemang kring att ”stå utanför” och ”Kan man vara mc-åkande bandit med sjukpenning och
samtidigt ”stå utanför samhället”? Och vidare:”gå i en egen, rebellisk liten fil”samt ”Och även en helvetesängel som
får diabetes eller prostatacancer vill ju ha bra och billig sjukvård i slutändan”. Slutligen pratar du om fega kräk och
”outlaws” och andra blandade parasiter. Slutligen skriver du i din replik: ”Själv sympatiserar jag varken med
kriminella hojåkare eller kriminella aktieklippare” och ”Och om du känner dig träffad av epitetet bandit/kriminell så,
tja... då är det väl så”.
Här framgår ett antal systemfel i ditt tänkande. MC-klubbarna kan uttala en önskan att stå utanför samhället och även
sträva efter att i möjligast mån så göra men, i verkligheten fungerar det ju tyvärr inte så. De flesta bikers är vanliga
knegare med jobb, såsom alla andra. De har också barn och flickvän/hustru såsom andra. De betalar inkomstskatt, har
barnen i skolor och förskolor, betalar väg- och fordonsskatt precis som alla andra. Varför skulle de då inte få njuta
precis samma förmåner som alla andra?Vare detta sjukpenning, diabetes- eller prostatacancervård? Ännu är inte
segregationen eller apartheiden fullständig i Sverige. Det finns områden som ännu fungerar likadant för bikers såsom
för Svensson. Dock, krymper hela tiden bikerns värld. Väggarna faller inåt. Krogvärlden, mässvärlden, utställningar,
dragracingtävlingar, kampsportsgalor är bara några exempel på företeelser som nyligen mer eller mindre stängts
framför våra ögon. Så, detta var det första systemfelet; att du faktiskt utgår från att inga bikers har jobb och betalar

skatt.
Det andra systemfelet gör du dig skyldig till när du talar om fega kräk, kriminella hojåkare och mc-åkande banditer.
Och, ja, jag känner mig träffad av epitetet kriminell så gör hela övriga bikerkulturen också. Skulle inte du göra så om
du blev utpekad för att vara kriminell utan att du kriminaliserats på faktiska grunder och för bevisad kollektiv
kriminalitet. Visst, det förekommer kriminalitet inom mc-världen. Enskilda individer gör sig skyldiga till brott. Så gör
också enskilda individer inom politikerkåren, poliskåren och journalistkåren. Gör det hela den utpekade kåren till en
kriminell organisation då? Eller borde polis och åklagare först bevisa att kåren som sådan verkligen planerat,
verkställt och därefter njutit förtjänsten av brottsligheten? Ja, vad tycker du, Jens? För det är precis på dessa villkor,
utan det minsta lilla uns av bevis för att klubbarna någonsin har med individernas kriminalitet att göra, som mcklubbarna förklarats vara kriminella organisationer. Anser du då detta vara ett rättvist epitet?
Jag vill till sist be dig läsa igenom artikeln: http://www.payback.name/20093.html#bikerkriminaliteten och bilda dig
en egen uppfattning över mc-kriminaliteten. Artikeln ger en sammanfattning över bikerkriminaliteten över åren. Två
olika, objektiva och statliga utredningar ligger till grund för artikelns siffermässiga sammanställning över
bikerkriminaliteten. Det är första gången en sådan heltäckande sammanställning företagits i Sverige och alla källor
och siffror är kontrollerbara. Läs igenom artikeln och var välkommen tillbaka därefter med din syn på både artikeln
och mitt svar till dig!
Källa: http://op.se/kulturnoje/kronikor/jensganman/1.1428550
Peter Schjerva

Rikspolischefen tycker Värmland har en oförtjänt hög andel bikers!
Publicerad 2009-10-22

Riskpolischefen, Bengt Svensson, har varit på besök i Värmland för att på ort och ställe bekanta sig med vad som sker
i Värmland. Enligt NWT var diskussioner om den grova organiserade brottsligheten ofrånkomligt och
Rikspolischefen var alls inte nödbedd när han nu hade publik, utan drog igång stigmatiseringen med: "Bortsett från
storstadslänen är Värmland det län som är mest belastat av mc-brottslighet. Andelen så kallade bikers som finns här
är oförtjänt hög. Förklaringen är, utifrån den information jag fått, gränsen till Norge och de norska mc-klubbarna
som möter upp på den svenska sidan".
Payback: Värmland består ju inte endast av bikers. De har ju även en stor mängd varghatare. Och liksom i fallet med
bikers så verkar det som de flesta skulle föredra att få reducera även bikerstammen medelst avskjutning. Det verkar
finnas en inbyggd skräck däruppe för allt främmande. Allt som vägrar foga sig och böja sig utefter andra människors
vilja allenast. Ja, allt som är så vilt och otämjt att de övriga människorna inte till fullo förmår kontrollera dem.
Värmland har oförskämt trevliga bikers, så skall det givetvis vara. Rikspolischefen måste ha lite svårt med orden
ibland och råkade säkert bara ta miste i ivern att snabbt tillfredställa en lysten journalistskara. Och, det kan vi väl
förlåta honom för visst är det så. Värmländska bikers är jävligt trevliga. Hatarna, av alla de sorter borde istället införas
jakttid för och skottpengar på, rentutav.
Källor: http://www.nwt.se/karlstad/article603209.ece
Peter Schjerva

Stoppa pressarna: MC-klubbar har bar, sängar och motorcyklar???
Publicerad 2009-10-22

Ungefär såsom ovanstående rubrik kan man väl säga att polisen sammanfattar helgens insatser mot MC Sweden i
Norrköping. Två personer häktades på onsdagseftermiddagen i ärendet och åtal skall vara väckt senast den 4
november.
Det intressanta i sammanhanget är dock Thomas Månsson, chef på våldsroteln vid Norrköpingspolisens, olika
uttalanden: " MC Swedens klubblokal på Stockholmsvägen är inredd som en festlokal med en bar som serverar
alkohol. Det behöver inte vara ett brott men det är snubblande nära...Men vi har inte upprättat någon anmälan om
svartklubb".
Nt fortsätter rapporteringen och omtuggar gårdagens sensationella nyhet att det fanns motorcyklar och sängar i
lokalen. Varvid Thomas Månsson inte är sen att tillägga: "Det är inget som vi kommer att göra någonting åt eller gå
vidare med. Det är mellan hyresgästen och hyresvärden".

Payback: Polisen har i många år haft såväl klippkort som svängdörrar hos landets mc-klubbar. De har i tid och otid
ränt rundor där under olika suspekta förevändningar. Att nu tala om ett fenomen som alla vet är förekommande hos de
flesta mc-klubbar såsom det vore en helt ny, okänd företeelse måste väl ändå vara höjden av hyckleri. Bar, sängar och
motorcyklar på klubben? Hur vanligt är det på en skala mellan 1 och 10, frågar jag. Alla har det, som har utrymme
nog. Detta vet polisen mycket väl. Men som vanligt när bevisen för kriminalitet tryter så måste de fantisera ihop ett
vardagligt förekommande fenomen och misstänkliggöra detsamma. Detta blir bara alltmer patetiskt för varje enskild
dag som går. Skaffa er ett liv, alla ni polismän! Ni tycker ju om att göra saker tillsammans. Om jag får föreslå en ny
fritidssysselsättning så skulle det vara: Runka bulle! Nej, visst ja. Det kräver ju stake och balls. Tänkte inte på det...
Källor: http://www.nt.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleId=5586216
http://www.nt.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=5586645
Peter Schjerva

JO kritiserar att domare tvingade åhörare att ta av västarna!
Publicerad 2009-10-22

Payback brukar inte skriva om händelser relaterade till andra organisationer än mc-klubbar eller bikers men denna
gång är ämnet intimt förknippat med mc-klubbar och deras västar. Upprinnelsen var en rättegångsförhandling i
Hässleholms tingsrätt där en domare tvingade Brödraskapets medlemmar att ta av sig västar och andra
"gängsymboler". Justitieombudsmannen, JO, kritiserar Tingsrättens förfarandet och menar att domaren borde visat ut
personerna istället då vittnena, trots västavtagningen, fortfarande kände sig hotade.
Chefs-JO, Mats Melin, har svårt att se hur åtgärden att avlägsna västar skulle få någon att känna sig mindre hotad om
medlemmarna ändå satt kvar under rättegången samt uttalar att en person i princip får vara klädd hur som helst, men
om man är hotfull ska man visas ut.
Källor: http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/363859-jo-sagar-domare-mot-brodraskapet
http://www.dn.se/nyheter/sverige/jo-kritik-mot-avtvingad-vast-i-ratt-1.979448
Peter Schjerva

Riksåklagaren accepterar inte att Högsta Domstolen förvägrade tjallningsrabatt!
Publicerad: 2009-10-22

Den nedan refererade domen från Högsta Domstolen (HD) accepteras inte av Riksåklagaren (RÅ). Det var
Riksåklagaren som förde upp målet till HD då han villa ha vägledning "i frågan om straffrabatt för den som ”avslöjat
och medverkat till att utreda andra personers delaktighet i brott". RÅ; Anders Perklev, konstaterar att HD slagit fast
att det saknas utrymmet för detta i nuvarande lagstiftning nuvarande lagstiftning. RÅ sitter dock inte nöjd utan spelar
ut kortet "att den möjligheten borde finnas och att regering och riksdag bör titta närmare på detta. "Den som är beredd
att bryta den tystnad som finns inom den grova, organiserade brottsligheten, borde kunna få någon form av belöning,
avslutar RÅ intervjun med Tidningarnas Telegrambyrå:
Payback har kommenterat saken i närmast nedanstående artikel: Högsta Domstolen fastslår att ingen straffrabatt
skall utgå för tjallning! och avstår därför att göra ytterligare kommentar i frågan!
Källa: http://allehanda.se/start/harnosand/1.1457686

Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

Högsta Domstolen fastslår att ingen straffrabatt skall utgå för tjallning!
Publicerad: 2009-10-21

Högsta domstolen (HD) slår idag fast i en prejudicerande dom (vägledande) att ingen straffrabatt skall utgå för den
som tjallar. 24-åringen som golade Bandidosledaren Mehdi Seyyed fick sitt straff faställt till tre års fängelse. Mannen
dömdes till tre års fängelse för medhjälp till försök till mord och medhjälp till grov allmänfarlig ödeläggelse. HD
menade att straffvärdet för dessa brott kunde beräknas till 7 års fängelse varför tjallaren redan fått straffrabatt.
HD kan därför sägas slå fast dels att straffrabatt rent faktiskt skall ges för att åtalade som medverkar i
brottsutredningar. Häri ingår då bland annat att en åtalad frivilligt anger sig själv samt att han genom medverkan får
en hotbild som gör att han inte längre kan leva ett normalt liv. HD anser att sådana faktorer måste bli föremål för en

samlade bedömning i det enskilda fallet.
Dock, och detta är det viktigaste, slår HD samtidigt fast att "det inte ska föranleda straffrabatt att lämna uppgifter
som leder till att andra åtalade döms".
HD resonerade vidare i sin dom kring begreppet kronvittnen, när rättsmyndigheter genom att utlovar förmåner förmår
medbrottslingar att tjalla på sina medbrottslingar, och konstaterar därvidlag att detta system är främmande för det
svenska rättssystemet.
Payback: HD visar således hög integritet och en närmast förvånansvärd stake i det att de går fullständigt emot
brottsbekämpandes myndighets heta önskan om att kunna erbjuda straffrabatt om du golar dina
medbrottslingar. Detta vare sig det avser att genom direkt köpslagning med polis och åklagare servera sina
kompanjoner på ett silverfat för åklagaren eller när det gäller att rent faktiskt gola någon och gå fri eller få
lindrigare. Bra, gjort! Tjallning skall aldrig löna sig. Dessa personer förtjänar allt som kommer till dom och
skulle dom få behålla sitt liv är det väl också strafflindring nog, även om de råkar bli lite mycket tilltufsade på
vägen.
Källa: http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.228616-straffrabatt-ligger-fast
Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

Rörande förstörda mejl till Payback
Publicerad: 2009-10-21

Efter meddelande från Paybacks webmailsföretag har samtliga mejl, utom ett från Outbreak MC, till
adressen: peter@payback.name av misstag raderats. Payback uppmanar därför samtliga som sänt mejl någon
gång mellan 01.00 och 12.30 idag att åter en gång sända mejlen till Paybacks mejladress.
Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

Norrköpingspolisen fick svårt bry av sängplatser!
Publicerad 2009-10-21

Polisen i Norrköping har på sistone kilat runt som skållade råttor i jakten på bikers och andra. Visst, är de några
envetna små rackare! Nåväl, två närmast identiska artiklar rapporterar om att polisen två gånger under natten till
söndagen travade polisen in i MC Swedens lokaler. Enligt polisen var anledningen att en person hölls olovligt
frihetsberövad på platsen. Vid tillslaget rapporteras ett 30-tal personer ha befunnit sig i lokalen varav två personer
skall ha varit under 18 år. Anne Asp, kriminalchef vid Norrköpingspolisen berättar att polisen gjort en anmälan i saken
till socialkontoret eftersom: Det är en väldigt olämplig miljö för dem att vistas i?!
I lokalen fann polisen förutom motorcyklar också ett flertal sängplatser. Vi tycker att det är både förvånande och
anmärkningsvärt att vi fann det eftersom lokalen är uthyrd som klubblokal, säger Anne Asp och fortsätter: Det är en
märklig kombination att ha sängplatser på samma ställe som motorcyklar.
På tisdagen var det så dags igen. Två personer anhölls misstänkta för bland annat grov misshandel.
Payback: Det må vara som det är med detta. Vi skall inte ägna oss åt att döma personer i förväg och därvid utöva
otillåten påverkan på rättskedjan, det gör så många andra medier. Vi låter rättsförhandlingarna äga rum och föregriper
icke dessa utan väntar till en eventuell fällande dom vunnit laga kraft.
Polisen har som alltid lite märkliga saker att spåna ikring. De tänker verkligen inte som vi andra. De anser exempelvis
att en mc-lokal skulle vara olämpligare att vistas i än att omyndiga personer ränner runt på stan. Ja, vad de bygger det
på vet de bara själv. Polisen lever ju i egen liten tvärtemot värld i övrigt också där poliser inte misshandlar kvinnor
och barn och där mc-klubbar istället är kriminella organisationer. Men alla vi andra vet ju av erfarenhet och rena fakta
att det är precis tvärtom!
Vad gäller sängplatser så är det då första gången polisen kommer någonstans där det finns sängplatser som inte borde
finnas där? Hur är det med Riksdagshuset? Är det månne uppgivet såsom hotell? Visst, sover folk där. Speciellt under
omröstningar och långtråkiga tal. Det har vi ett flertal gånger kunnat bevittna med egna ögon vid tv-sända debatter.
Men, är det inte så kanske att många och kanske varje riksdagsman har tillgång till säng på sitt arbetsrum? Jo, just så
är det. Det är kanske dags att pröva riksdagens bygglov då kanske? De bedriver ju en verksamhet som inte är planerad
och uppgiven i riksdagshuset. Inte alls olik vad F.A.N MC Outside anklagas för att göra, eller?
Källor: http://www.folkbladet.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=5012047

http://www.nt.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=5583748
Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

Bikerpartiet nu på Facebook!
Publicerad 2009-10-20

Payback har i avsikt att marknadsföra den nya organisationen Bikerpartiet skapat en Facebooksida:
http://www.facebook.com/home.php#/group.php?gid=305151690093&v=wall
Facebooksidan kommer även att fungera som en katalysator för att snabbare få in erfoderligt antal namnunderskrifter.
Gå med som medlemmar och visa ert stöd för Bikerpartiet och Nättidningen Payback!
Länk: http://www.facebook.com/home.php#/group.php?gid=305151690093&v=wall
Peter Schjerva för Nättidningen Payback, ABATE Sverige och Bikerpartiet

Anmälan av Nya Wermlands-Tidningen till Allmänhetens Pressombudsman, PO
Publicerad 2009-10-20

Nättidningen Payback har som befullmäktigat ombud för Outbreak MC skickat nedanstående länkade anmälan till
Allmänhetens Pressombudsman, populärt kallad PO. Då anmälan är på tok för lång för detta forum länkar jag istället
till den fullständiga artikeln.
Källa: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/anmaelan-av-nya-wermlands-tidningen-till-allmaenhetenspressombudsman-331979#
Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

Nu startar vi Bikerpartiet!
Publicerad: 2009-10-20

Den senaste tidens skriverier och förföljelser av bikerkulturen har visat på nödvändigheten av andra organ och nya
plattformar att bemöta medias och polisens anklagelser. Därför lanserar vi nu ett politiskt parti: Bikerpartiet! Partiet
har antagit styrelse och stadgar och skall nu bara registreras!
Den kamp bikerkulturen för har gått in i ett nytt skede. Sveriges lagar har visat sig otillräckliga för att kunna bemöta
de anklagelser som nu levereras i parti och minut emot oss alla. Vi har exempelvis prövat att få olagligförklarat
begreppet "kriminella mc-gäng" men fått ett utslag emot oss från Justitiekanslern: Förtal är inte tillämpligt på
kollektiva organisationer då lagen bara avser enskilda personer.
Då de juridiska möjligheterna att få rätt i sak är uttömda finns det egentligen bara ett sätt att gå vidare. Att bilda ett
politiskt parti och därigenom skapa en bredare plattform och förändra samt förbättra möjligheterna till Payback och
genmälen.
Ty den kamp vi länge fört har långsamt glidit från att vara en juridisk kamp till att bli alltmer en renodlad politisk
kamp. Det handlar om att förklara vår kultur, dess drivkrafter och mekanismer. Det handlar om att i lika mån som
polis och media påverka och förändra opinionen. Det handlar om att föra ut sanningen till folket som länge
indoktrinerats och hjärntvättats av röststarka men entonigt klingande röster. Ty genom att ideligen hamra ut samma
budskap om kriminella motorcykelkubbar har de polis och media, i en ohelig allians, fått folk att tro på att begreppet
verkligen är sant. För så fungerar den mänskliga hjärnan, att det som upprepas tillräckligt många gånger tror folk till
sist är sant. Att de sedan aldrig sett ett enda påtagligt bevis för saken spelar ingen som helst roll. Och, där är vi nu. Vi
är på botten. Vårt anseende bland allmänheten är noll. Men låt oss vända på saken istället. Är du på botten kan det
härifrån bara gå uppåt. Och det är denna vägen vi nu äntrar och startar klättringen. Och, tro aldrig att det inte går, för
det gör det! Vi behöver bara vara alla i och ikring bikerkulturen som slår oss ihop och ropar med samma stämma. Och
det skall vi bli!
Till att börja med behöver vi 1 500 namnunderskrifter för att kunna registrera Bikerpartiet, vårt eget parti. Här nedan
ligger en länk till ett utskrivningsbart pdf-dokument. Skriv ut det. Samla in så många underskrifter som möjligt. Varje
person som skriver under måste uppge sin folkbokföringskommun, sitt personnummer och skriva under med sin
namnteckning.
Sänd därefter pappret till:
Nättidningen Payback

c/o Schjerva
Kommendantsvägen 38
291 36 KRISTIANSTAD
Blir då inte alla uppgifter offentliga? Nej, det finns två sätt att registrera partiet:
1. Du kan skicka in alla pappren med underskrifter till Valmyndigheten
2. Du kan mot en avgift uppvisa underskrifterna hos Notarius Publicus och få ett intyg på att du framvisat 1 500
underskrifter. Då behöver du bara skicka in själva intyget till Valmyndigheten.
Vi kommer självklart att använda oss av metoden att enbart uppvisa namnunderskrifterna hos Notarius Publicus.
Inga papper som berör Bikerpartiet kommer att vara offentliga då verksamheten kommer att bedrivas under
Nättidningen Payback och därvid ha fullt grundlagsskydd. Polisen har alltså inte rätt att efterforska, censurera eller
försvåra publiceringar, företa husrannsakan eller liknande åtgärder.
Så alla bikerklubbar, enskilda bikers och alla andra som vill hjälpa till att få igång bikerkulturen: Gör er insats för
bikerkulturen och dess alla medlemmar nu. Hjälp till att samla in namnunderskrifter. Lägg fram listor på klubbarna,
samla in på fester och evenemang m.m. För nu gäller det. Det är Payback-time!
P.S Partiet har antagit styrelse och stadgar och skall nu bara registreras!

Namnunderskrifter, pdfdokument
Peter Schjerva för Nättidningen Payback, ABATE Sverige och Bikerpartiet

Sanningen bakom Sverigemodellen!
Publicerad: 2009-10-19

Sent 1996 bildades Stockholmsmodellen, som var den direkta föregångaren till Sverigemodellen. Avsikten var att
styra upp en allt oregerligare nyetablering av mc-klubbar i Stockholmsområdet. Den utgjorde och utgör således ett
effektivt instrument att sortera bort oseriösa klubbar som ville bli en del av gemenskapen utav fel orsaker. Modellen
hade också som uppgift att reglera copyrightfrågor för att därigenom stämma i bäcken och förebygga eventuella
konflikter. Det intressanta i sammanhanget var att Hells Angels var den klubb som var motståndare till införandet av
denna modell, alltså samma klubb som nu uppges styra hela modellen.
Då modellen visade sig framgångsrik lades cirka ett halvår senare ett förslag fram till Sverigemötet att modellen
skulle gälla hela Sverige. På Sverigemötet har alla deltagande klubbar en röst, och en majoritet av klubbarna röstade
för förslaget som därigenom antogs att gälla såsom etableringsmodell för hela Sverige, därav också namnet
Sverigemodellen. På mötet deltog såväl Hells Angels som Bandidos varför envar kan förstå att modellen vare sig är
initierad, beslutad eller styrd av Hells Angels såsom påståtts i media den senaste tiden. Vad mera är att i flera regioner
finns inga så kallade stödklubbar eller supportklubbar till Hells Angels vilket ytterligare bevisar polisens uppenbara
lögner i ämnet. Allt snack om att klubbar igenom att medverka i Sverigemodellen därmed skulle stödja Hells Angels
är fria fantasier tagna direkt ur luften som saknar all form av substans och som enbart har för avsikt att smutskasta och
kriminalisera såväl en enskild klubb som alla övriga medverkande klubbar och deras enskilda medlemmar.
Idag avser Sverigemodellen 284 ryggmärkesklubbar och därvid förmodligen någonting mellan 2 500 och 3 000
enskilda personer och medlemmar. Dessa individer har i sin tur hustrur, flickvänner, barn och en till antalet stor skara
släktingar. Säg lågt räknat ytterligare tio personer per enskild mc-medlem. Så, många personer skadas varje gång en
enskild artikel publiceras där Sverigemodellens klubbar, och därvid deras enskilda medlemmar, skildras såsom
kriminella. Har ni journalister, som skriver dessa artiklar någonsin tänkt denna tanke? Annars är det på tiden att ni
inser de fulla konsekvenserna av ert skrivande. Ty det som för er bara är ett sätt att höja upplagan och själv stiga i
anseende och ställning, är för andra människor deras hela tillvaro. Ett liv tillsammans eller i närheten av verkliga
personer som de älskar och har starka och djupa band till vilka de inte vare sig kan eller vill klippa av. Alla dessa
kringpersoner, stigmatiseras, kriminaliseras indirekt och drabbas därvid lika hårt av era skrivelser som om de gällt
dom själva: Guilty by Association!
Så tänk lite längre nästa gång ni skall skriva om mc-klubbar och deras medlemmar! Det berör väldigt många
människor nämligen!
Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

Polisen, vaktbolagen och Sverigemodellen
Publicerat: 2009-10-19

Enligt en artikel i Dalarnas Tidningar avslutar kommunen samarbetet med bevakningsföretaget som har varit medialt
uppmärksammat och smutskastat den senaste veckan. Kenneth Persson (S), kommunalråd och ordförande i det lokala
brottsförebyggande rådet säger till DT att han inte har haft kännedom om att kommunen anlitat personer med
kopplingar till mc-klubbar i Sverigemodellen. Apropå att Rikspolisstyrelsen nu uttalat att personer med sådana
kopplingar inte bör få tillstånd att bedriva bevakningsföretag, säger han: Då är det klart för vår del. Vi avslutar
samarbetet. Det är solklart för min del. Om det finns signaler från rikspolisstyrelsen, då måste vi gå på det. Vi kan
inte göra egna undersökningar, utan måste lita på uppgifterna som kommer därifrån. Han tillägger även att
kommunen ska se över rutinerna vad gäller upphandlingsbiten och skärpa till dessa regler. även där.
Den nästa artikeln behandlar sagan om Rikspolisstyrelsen och Sverigemodellen. DT skriver: Rikspolisstyrelsen vill
inte att bevakningsföretaget i Borlänge ska få något tillstånd. Anledningen är företagarnas medlemskap i mc-klubbar
och den pågående polisutredningen.
Allt enligt DT har företaget ansökt om auktorisation som bevakningsföretag. Verksamheten skall ha bedrivits utan
tillstånd, då bevakningsföretaget inte anser att det är en nödvändighet för den verksamhet de bedrivit. Nu har
Rikspolisstyrelsen inkommit med ett yttrande i saken:. De "anser att personer som är medlemmar i mc-klubbar som
hör till Sverigemodellen inte är lämpliga personer att driva bevakningsföretag". Och vidare: "att inget tillstånd ska
beviljas på grund av "företagarnas medlemskap i mc-klubbar som ingår i Sverigemodellen samt pågående
polisutredning gällande brott mot lagen om bevakningsföretag".
RPS menar vidare att en person som är medlem i en mc-klubb som ingår i Sverigemodellen inte uppfyller de krav
som ställs för en auktorisation. I yttrandet hänvisas till rikspolisstyrelsens allmänna föreskrifter och allmänna råd till
lagen och förordningen om bevakningsföretag".
Där ställs bland annat krav på sakkunnighet och omdömesgillhet och att företaget kan antas att komma att efterleva de
författningar som finns, även då det gäller bokföringsskyldighet, skatter och avgifter. Hänsyn ska tas till personernas
laglydnad, övriga personliga förhållanden och andra omständigheter som kan påverka sakkunnig- och
omdömesgillheten.
Allt detta enligt DT och Rikspolisstyrelsen.
Vad gäller rena fakta i saken återkommer Payback senare under veckan med fakta i saken!
Källor: http://www.dt.se/nyheter/borlange/article497230.ece
http://www.dt.se/nyheter/borlange/article497231.ece

Relaterade artiklar: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/polisen-kriminaliserar-sverigemodellenssamtliga-medverkande-klubbar-330992 och
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/om-rikspolisstyrelsen-och-sverigemodellen-310211
Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

Norrköpingspolisen uppges stressa kriminella nätverk
Publicerad: 2009-10-19

Polisen i Norrköping uppger att de gjort ett tillslag mot den kriminella verksamheten i Norrköping. Fyra personer med
"kopplingar" till en kriminell organisation i Norrköping skall ha gripits och anhållits. Chefsåklagare Torsten
Angervåg, mannen som vill kriminalisera mc-klubbarna, uppger att "de misstänkta ska hållas fortsatt anhållna och
inom de närmaste dagarna kommer de att begäras häktade".
I en annan artikel i Folkbladet idag uttalar Anne Asp, chef för kriminalpolisen i Norrköping, att polisen de senaste
fyra veckorna generellt skruvat upp tempot mot den organiserade brottsligheten; att de inte accepterar att det finns
kriminella nätverk samt att polisen håller en hög aktivitet för att göra livet svårare för dem som är involverade i
organiserad brottslighet.
Polisen skall vidare arbeta preventivt, finnas där de kriminella finns samt kontrollera allt från föreningslokaler till
mer offentliga miljöer som restauranger.
Payback: Anna Asp, säger därmed samma sak som Payback redan kommenterade i det förra inlägget; nämligen att
polisen skall förfölja, trakassera, störa och förstöra för de grupperingar de själva bestämt vara kriminella
organisationer. Och, detta inte allas utefter bevisad brottslighet som kriterie utan för att de själva hyser ett
förblindande hat gentemot vissa grupperingar och därför väljer att rikta sina resurser och insatser mot desamma.
Under tiden slinker glatt hurrande våldtäktsmän och pedofiler genom nätet och flyr bort till en evig glömska. Likaväl

som polisen inte har resurser nog att utreda de vanligast förekommande brotten såsom stölder och inbrott. Ring gärna
polisen om ni tycker det är trevligt att prata med en telefonist och känner er en smula ensamma men förvänta er för
guds skull inte att det skall komma en polisman till brottsplatsen och göra en brottsplatsundersökning och skriva en
anmälan och rapport i ärendet. De är ju alla upptagna med att stalka bikers istället för att lösa brott.
Every breath you take – Police
Every move you make
Every step you take
Ill be watching you
Denna text utgör numer polisens uteslutande arbetsmetodbeskrivning. De är inte tillräckligt allmänbildade för att förstå
att det faktiskt är en musikgrupps text och inte en arbetsmetodbeskrivning ifrån en amerikansk bikerfientlig, statlig
organisation.
Källor: http://www.folkbladet.se/nyheter/norrkoping/artikel.aspx?articleid=5010489
http://www.nt.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=5581266
Relaterad artikel: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/om-chefsaaklagare-torsten-angervaagshistorieloeshet-och-bristande-raettsmedvetande-318354
Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

Enligt polisen är Bandidos på väg att lämna Västerås
Publicerad: 2009-10-19

Enligt en artikel i Vlt idag är Bandidos på väg att lämna Västerås och istället etablera sig i Uppsala.
"Bilder från polisens spaningsinsatser talar sitt tydliga språk. Medlemmarna har setts bära ut Bandidossymboler,
skyltar och annat från lokalen på Hacksta".
"Polisen tror att mc-gänget tröttnat på att bli störda av polisen i tid och otid.
Lars Svensson, chef för polisens Kriminalunderrättelsetjänst. - Vi har ägnat dem ganska mycket uppmärksamhet
genom att störa dem, vi har kontrollerat deras bilar och haft dem under uppsikt"...
Ja, att störa och förstöra är ju polisens uteslutande arbetsmetod och taktik idag. Det är också enda anledningen till att
de ville ha 2 500 nya poliser och 200 poliser placerade i aktionsgrupper. Ty att lagföra i stora skaror är polisen ju inte
kapabla till, för det skulle ju kräva att polisen skulle rikta sina åtgärder mot personer som utefter statistik, konkreta
bevis och på forskningsmässiga grunder, verkligen begår brott och inte som nu springa och leka Ghostbusters på stan.
Men då skulle de samtidigt riskera reducerade statsbidrag då de inte längre skulle bedriva en medialt uppmärksammad
verksamhet...
Källa: http://vlt.se/nyheter/1.602670
Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

F.A.N MC Outside`s fastighetsägare söker tillstånd för mc-klubb
Publicerad 2009-10-18

F.A.N MC Outside´s hyresvärd, Rolf Fjell, söker nu tillstånd för klubbens lokal. Kommunen har tidigare påpekat att
tillstånd saknas för verksamheten då lokalen ändrats och byggnadslov saknas för genomförda ändringar. Klubben har
tillfrågat kommunen varför det helt plötsligt nu krävs tillstånd då verksamheten redan pågått en längre tid. Klubben
har också sökt förhandsbesked om bygglov för ändrad verksamhet men bara erhållit ett nekande svar.
All heder åt Rolf Fjell som även tidigare uttalat kritik mot kommunens behandling av ärendet och klubben. Han skulle
lika gärna kunnat gjort som så många andra fastighetsägare och tagit sin Mats ur skolan och lämnat F.A.N MC
Outside hemlösa. Men Rolf står upp för mc-klubben och tar strid mot kommunen. Så Payback kan bara hälsa och
säga: Stå på er, grabbar, och Stå på dig Rolf Fjell!
Källa: http://www.ystadsallehanda.se/article/20091017/SKURUP/710179871/1069
http://www.fanmcoutside.se/
Relaterade artiklar: http://www.skd.se/article/20090629/NYHETER/693118021/1017/*/SKURUP/mc-mekare-hotasatt-kastas-ut-ur-lokaler
http://www.ystadsallehanda.se/article/20090825/SKURUP/340819379/1365/&/agare-ser-kommunens--begaran-som-

ett-hot
http://payback-name.blogspot.com/2009/08/fasighetsagare-med-big-balls-vagar.html
Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

Oense MC i Radiobiten ikväll!
Publicerad: 2009-10-18

I kväll klockan 23.55 sänds ett reportage om Oense MC på radiogarderoben, se länk nedan. Kvällskvisten har redan
tidigare utmärkt sig för en vilja att spegla bikerkulturen och dess medlemmar och att därigenom sprida en positivare
bild av kulturen än den vanligtvis förekommande, se länk till intervjubikerbiten nedan. Så lyssna på radion ikväll. Så
koppla upp er i god tid till Radiogarderoben ikväll och lyssna på reportaget om Oense MC!
Källor: http://www.kvallskvisten.se/
http://www.radiogarderoben.se/
http://www.kvallskvisten.se/intervjubikerbiten.html
Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

Om Sven-Erik Alhem och avskedande av polismän!
Publicerad: 2009-10-18

Minnesgoda bikers reagerar med bister ilska bara namnet Sven-Erik Alhem omnämns. Han var tillsammans med
parhästen Peter Tjäder en väldigt aktiv aktör när stigmatiseringen av biker-klubbarna inleddes.
I samband med polismannen som tidigare var medlem i Veterans MC, och där i nedan länkade artikeln till och med
polismannens nuvarande chef säger sig ha fortsatt förtroende, uttalar Alhem en avvikande mening. Enligt Alhem är
det väldigt svårt att få polismannen sparkad "eftersom det råder föreningsfrihet är det svårt att påvisa att han har
begått något brott. Men självklart tycker jag inte att han bör få jobba kvar inom polisen"
Alhem har alltså mage att uttala att en polisman bör få sparken på grund av medlemskap i en mc-klubb när det stora
flertalet poliser som gör sig skyldig till kvinno- och barnmisshandel, barnpornografibrott med mera, inte bara tillåts
arbeta kvar inom poliskåren, utan dessutom under årens lopp därefter befordrats till allt högre tjänster inom kåren.
Detta är en akt av hyckleri i dess renaste form och ett fullständigt bortseende från olika handlingars art, natur och
allvarlighet!
Olika människor har olika moral och vissa saknar fullständigt allt vad moral heter...
Källa: http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/359247-polis-var-med-i-bandidos
Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

Utpekande av mc-killar i Expressen, igen!
Publicerad: 2009-10-18

Tre män från Bandidos och en man från Hells Angels hängs ut i en Expressen-artikel innehållande namn,
brottsregister samt taxerad inkomst, bland annat.
Detta är ett exempel på ett absolut inte acceptabelt behandlingssätt av människor! Vi hade länge i Sverige en tyst
överenskommelse om att inte publicera namn och bild på personer förrän en fällande dom förelåg. I samband med
Palmmordet började media tänja på dessa regler för att sedan löpa fullständigt amok. När det gäller mc-folk har ett
flertal fall varit uppe för prövning av PO, varav de flesta med nedslående resultat. PO:s motivering har i dessa fall
förenklat varit att det föreligger ett allmänintresse vem som är medlem i klubbarna och att anmälaren får skylla sig
själv om han gått med ien sådan gruppering.
I de fall anmälaren har fått rätt, har PO bedömt att personen ifråga skadats av publiceringen på grund av att han
utpekats som kriminell för att han varit med i en klubb men inte personligen varit straffad. I Expressens artikel går de
som katten runt het gröt och skriver bara att de styr gängen, inte att gängen är kriminella. Därav, är det ett oantastligt
fall, rent juridiskt. Moraliskt, etiskt och allmänmänskligt då? Självklart, ett oerhört grovt övertramp mot rätten till
personlig integritet och samtidigt en grov kränkning av privatlivets helgd! Men, när har för det första media uppvisat
respekt för mc-killars privatliv och vadmera: Vad vet media om etik, moral och allmänmänskliga hänsyn? Absolutely,
fucking nothing!

Källa: http://www.expressen.se/Nyheter/1.1746255/de-styr-gangen-i-sverige
Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

Om vakter, västförbud och verkliga skulder
Publicerad: 2009-10-17

I fredags häktades en 42-årig frontfigur i MC Sweden i Norrköping på sannolika skäl, den högre misstankegraden,
misstänkt för grov misshandel och försök till utpressning. Misshandeln uppges ha inträffat på en restaurang, allt för
att den misshandlade behäftade i skuld med 14 000 kronor. Ärendet innefattar också den för restaurangen lite penibla
situationen att de anställda vakterna inte skall ha ingripit vid händelsen. Artikeln tar sedan det skedde som en ursäkt
för att intervjua olika personer kring fenomenet med mc-västar på krogen.
Enligt artikeln uttalar sig nöjesetablissemangen enligt föllande angående västar på krogen: Om någon med väst med
ryggmärkessköld, som många MC-klubbar har, vill komma in på Otten, Harrys eller Vinkällaren får de hänga in
västen i garderoben: Harrys i Norrköping: "Gästerna ska ha hel, ren och vårdad klädsel. Vi tillåter inga symboler,
mössor, bandanas eller armbindlar om visar gängtillhörighet". Vinkällaren: "Värdarna säger till vänligt men
bestämt att de är välkomna ned, men inte med västar. Anledningen är att de som har västar kan blandas ihop med
kriminella gäng". Palace har också en strikt entrépolicy. Där tillåts inte klädsel med politiska eller andra budskap, och
inte heller MC-västar, som kan väcka anstöt. Det spelar ingen roll vad det står. "Vissa saker kan reta gallfeber på folk.
Det är svårt att veta vad som väcker känslor. Allt sådant ska hängas in i garderoben om man vill komma in".
Paybacks kommentarer i frågorna:
Angående misshandelsanklagelsen: 42- åringen är oskyldig tills hans skuld bevisats. I detta, som i alla andra rättsliga
fall, är det upp till åklagaren att framlägga bevis som "bortom rimligt tvivel" bevisar att 42-åringen gjort sig skyldig
till misshandeln.
Kan inte åklagaren bevisa att så är fallet är 42-åringen också oskyldig till dessa anklagelser. Och viktigast, fram till en
eventuell framtida dom, har media, myndigheter och privatpersoner att utgå ifrån att 42-åringen är oskyldig och
omedelbart stoppa det pågående mediadrevet! Ty ingen har rätt att bedriva massmedial lynchning och att föregripa
rättskipningen då det i så fall också, på grund av den stora uppmärksamheten kring fallet, är att betrakta såsom
otillåten påverkan på rättssystemet. I samma mån som mc-kulturen, ett flertal gånger har anklagats för att utföra!
Skuldfrågan: Vad som också måste vägas in i sådana bedömningar, och som rättsväsende och polisen helt bortser
ifrån, är om det faktiskt föreligger en konkret, verklig skuld. I bikerns värld gör man rätt för sig. Har man satt sig i
skuld betalar man också tillbaka. Det handlar om heder och rättskänsla. Betalar du inte får du räkna med hembesök.
Så är det bara och det är helt korrekt.
I det exemplet du staplar upp så är det enligt mitt synsätt således lika mycket en fråga om skuldens verklighet. Är det
en riktig skuld så kräver du in den, också med våld om så fodras. Det är sista alternativet när frivillig betalning efter
anmodan misslyckats.
Är det rätt? Begår man ett brott då? Ja, enligt svensk lag gör man så och åker man fast tar man då också sitt straff för
detta. Har man moraliskt rätt att driva in en skuld med hotfullt uppträdande och med hot och t.o.m användande av
våld såsom sista utväg? Självklart. Varje människa skall betala det han skyldig äro och gör man inte det frivilligt blir
det också konsekvenser.
Hur bör då ett sådant fall bedömas i en domstol? Förövaren kan fällas för misshandel om det gått så långt. Vid
straffutmätningen och vid ett eventuellt skadeståndsyrkande skall domstolen dock ta hänsyn till de faktiska
omständigheterna kring affären. Handlar det om en verklig skuld och den som varit skuldsatt först får chansen att
betala skall detta vägas in vid bedömningen om strafflängden. Något skadestånd bör heller inte utgå i sådana fall.
Källa: http://www.nt.se/norrkoping/artikel.aspx?articleid=5554446
Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

Fotbollshuliganer jämförs med mc-klubbar
Publicerad: 2009-10-17

I en artikel i dagens Folkbladet drar Tore Brännberg, filosofie doktor i socialpsykologi vid Göteborgs universitet,
paralleller mellan fotbollshuliganer och mc-klubbar.
"strukturen i firmorna liknar han vid mc-gängens, som Hells Angels. Firmorna består av en hård kärna, med verkligt
fotbollsintresserade personer". Han pratar vidare om hangarounds, välregisserad sammandrabbningar mellan de olika
supportergängen samt att hålla "julgranar", det vill säga civila utanför stridigheterna. Slutligen talar Brännberg om
"ännu en koppling till mc-gängkulturen.
-Polisen trodde att det skulle vara ganska lätt att lösa, men ännu har ingen "tjallat".
Ja, vad ska man säga, vad ska man säga. Man blir bara trött på att alla, överallt försöker blanda in mc-klubbar i sina
resonemang, för att sälja in sitt budskap. MC-gängen har blivit allas trappsteg till "15 minutes of fame". Kan du bara
hitta ett sammanhang, som är jämförbart med mc-klubbar, så är din personliga lycka gjord. Människor som inte har
nog med substans i sina utredningar för att komma någonstans har funnit sin egen nisch, och klättrar över våra lik. Det
är tröttsamt att det finns så många små människor i vår värld att de inte duger till att uträtta något på egen hand utan
att de måste parasitera på andra!
Källa: http://www.folkbladet.se/nyheter/norrkoping/artikel.aspx?articleid=5009431
Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

Man lär sig något nytt varje dag!
Publicerad: 2009-10-17

Ett bråk på sandlådenivå inom kyrkan tas som ursäkt till att ytterligare smutskasta bikerkulturen i allmänhet och Hells
Angels i synnerhet. Nu får vi veta att enligt obekräftade rykten så är framvisandet av "symbolen sandhink, kratta och
spade är vad Hells Angels brukar visa upp som underförstått mordhot".
Detta är verkligen att ta smutskastandet till en sandlådenivå! Beskyllningen är så befängd att inte ens begreppet
patetiskt räcker till. Att kyrkomedlemmar, som ju framlever sina liv i en sorts skyddad verkstadexistens, kan ta
framvisandet av lekgrejer som ett allvarligt hot och stänga sin kyrka, må vara sin sak. De lever ju inte i verkligheten
ändå utan är förblindade av en sorts sagoboktillvaro och av sagväsen. Men, att ledare allvarligt kan resonera kring att
uppvisandet av dylika ting kan förefalla hotfulla är ju både groteskt och absurt. Vill någon vettigt sinnad person
verkligen hota en annan så inte fan gör man det med barnleksaker. Det skulle ju få en själv att framstå såsom ytterst
löjeväckande och snarast framkalla skrattsalvor än rädsla och därvid också grovt förfela sitt mål. Detta är ett nytt
lågvattenmärke och rekord, men det tycks ju inte vara någon botten i alla anklagelser mot mc-klubbar så jag förmodar
att rekordet inte blir gammalt. Vad kommer härnäst? En överskickad napp som skall föreställa ett hot, eller?
Källa: http://kkuriren.se/ledareasikter/reflexer/1.511276
Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

Mats Jonsson och DT fortsätter sitt korståg!
Publicerad 2009-10-17

Mats Jonsson, chef för Dalapolisen Kriminalunderrättelsetjänst, och Dalarnas Tidningar, polisens eget organ,
fortsätter sitt korståg mot Sverigemodellens medverkande klubbar samt de två företagarna.
Artikeln om de två företagarna berättar bland annat om att polisen i samband med utbildning av ordningsvakter
samarbetat med företagare som har kopplingar till klubbar som ingår i Sverigemodellen samt att en av männen
bakom säkerhetsbolaget vid ett flertal tillfällen varit inbjuden för att förevisa säkerhetsutrustning, som en service till
de nyutbildade ordningsvakterna.
Den andra artikeln tuggar om samma uttalanden som igår från Mats Jonsson, nämligen att om "en klubb går med i
Sverigemodellen innebär det att polisens uppmärksamhet skärps. I verksamhetsplanen är också ett lokalt mål
fastställt. En halvering av antalet medlemmar och klubbar i Dalarna som hör till Sverigemodellen". Mats Jonsson
fortsätter, rörande den ena företagarens medlemskap i en Sverigemodellklubb: Medlemmar i den senare klubben ska
enligt polisuppgifter dessutom ha deltagit på fester i Red Devils lokaler i Falun. Detta är ett tecken på att man närmar
sig 1 %-sfären och om man inte är intresserad av det så går man inte heller på sådana fester.
Längre ner i artikeln uttalar Mats: "vi måste ha något konkret gällande brottslighet för att kunna agera. Så länge det
inte finns misstankar om brott är det svårt att göra någonting". Och vidare: "det är ingen kriminell förening. Det hade
varit skillnad om de tagit på sig enprocentsmärket. Då tillhör man en organisation som har sina egna lagar och
regler, och inte följer Sveriges lagar".
Kommentar: Återigen varnar Mats Jonsson för att en medverkan i Sverigemodellen medför en extra bevakning från
polisens sida. Han går också här vidare och misstänkliggör umgänge och festdeltagande samt förklarar att enprocentklubbarna är kriminella organisationer som ställt sig utanför lagen.
Jag bemötte det mesta igår varför jag hänvisar till den första relaterade artikeln. Vad gäller en-procentklubbarna så
ställer de sig inte utanför lagen. De ställer sig utanför samhället. Det är en väsentlig skillnad. Ingenstans står det i
enprocentförklaringen att man ställer sig vare sig ovan eller utanför lagen. Läs på Jonsson, innan du uttalar dig i saker
du inte förstår eller äger nödvändig kunskap om!
Vad gäller umgänge och festdeltagande sen, så är det en kulturegen företeelse att bevista fester. Detta kallas umgänge
och har inte med något annat att göra. Skulle du till exempel Jonsson, vägra att gå på din dotters bröllop och hon
skulle gifta sig med en tidigare dömd person? Skulle du likaledes förskjuta din son om han dömdes för ett brott? För
om du inte underlåter sådant festdeltagande eller umgänge så är du ju likaledes skyldig under samma "Guilty by
association" begrepp som du försöker lasta mc-klubbar för. Kriminell på grund av umgänge med brottsbelastade
döttrar, söner och svärsöner: Varje tänkande människa inser ju orimligheten i ett sådant resonemang!
Källa: http://www.dt.se/nyheter/borlange/article496539.ece
http://www.dt.se/nyheter/borlange/article496538.ece
Relaterade artiklar: http://www.payback.name/#med
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/polisen-kriminaliserar-sverigemodellens-samtliga-medverkandeklubbar-330992
http://www.newsmill.se/artikel/2009/10/16/polisen-kriminaliserar-sverigemodellens-samtliga-medverkande-klubbar
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/om-rikspolisstyrelsen-och-sverigemodellen-310211
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/foerklarande-och-foertydligande-av-en-procentsbegreppet-298640
Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

Expressen pekar ut olika gäng som kriminella
Publicerad 2009-10-17

I en artikel i dagens Expressen går Thord Modin, chef för Rikskriminalens Underrättelsetjänst (KUT) ut med
följande uttlande: "Indrivning och illegal inkassoverksamhet har ökat explosionsartat under 2000-talet - och
finansierar stora delar av de kriminella gängens verksamhet. - Men hur ofta de lyckas är svårt att svara på. Det
finns ett mörkertal eftersom den som blir utpressad och betalar inte gör en polisanmälan". Resten av artikeln avser
därefter OG och Black Cobra
Kommentar: Modin slingrar sig som en hal ål runt det faktum att det saknas all form av bevis för det han säger när
han på vanligt polisstrategiskt vis hänvisar till mörkertal och rädsla för att anmäla brottslighet. Detta har varit en
lika vanlig som systematisk iscensatt arbetsmetod för polisen under en längre tid nu. Då inga konkreta bevis kan
uppvisas för mc-klubbarnas brottslighet övergår polisen till att hänvisa till mörkertal. Men, och detta är ett stort
men, kan du inte leda något i bevis så har du dels misslyckats i ditt arbetes utförande och dels bygger ditt arbete

inte på forskningsmässiga grunder. För det tredje kan du på så sätt stigmatisera och kriminalisera vad som helst
ifrån syjunteföreningar till golfklubbar om du så skulle vilja. Problemet är hela tiden att du dels inte avkrävs
faktiska, reela bevis från media och regering och dels att du kan fortsätta en kampanj som bara bygger på ren
illvilja, myter och fria fantasier.
Den andra länkade artikeln utgörs av en ensidig pdf-fil med utpekande av var olika organisationer har sin verksamhet.
Kommentar: Det är nu hög tid att vi ger tillbaks: Payback! Nättidningen Payback har idag utgivningsbevis och
därmed ett grundlagsskydd emot censurering av verksamheten samt ett flörbud att efterforska källor. Nog finns det väl
någon därute som har material om polisen som organisation, enskilda polismän, journalister, politiker med flera samt
fotografier av desamma. Skicka allt sådant material till: peter@payback.name så lägger vi upp personerna med namn
och bild precis som media så länge pekat ut alla inom mc-sfären!
Källa: http://www.expressen.se/Nyheter/1.1746174/nya-jakten-pa-maffian
http://extra.expressen.se/pdf/091017_gang_i_sverige.pdf
Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

Två artiklar om organiserad brottslighets påverkan på företag
Publicerad: 2009-10-17

Enligt en undersökning av organisationen Företagarna utsätts vart tionde företag av organiserad brottslighet samt vart
femte av konkurrens från svart arbetskraft. Den vanligast brottsligheten uppges vara bluffakturor och därefter i tur och
ordning snatterier, stöld samt konkurrens från bolag ägda av kriminella.
Artikeln uppger vidare att:" Mellan 3 000 och 4 000 företag i landet krävs på beskyddarpengar, drabbas av svarta
underleverantörer eller mutor och hot". Artikeln avslutas därefter med uppgiften att: "Undersökningen gjordes under
senvåren av Sifo. Över 4 600 företagsledare intervjuades".
Kommentar: Ingenting i artikeln ger underlag för att ett så stort antal företag vare sig krävs på beskyddarpengar eller
utsätts för hot och mutor, vilket ju är en populär polisanklagelse. Istället pekas helt andra brottstyper ut som de vanligt
rådande. En annan sak i samband med undersökningen: Snatteri och stöld må så vara. Det är ett utbrett fenomen och
svårt att komma tillrätta med samtidigt som det ju knappast kan vara en brottstyp som s.k. organiserad brottslighet kan
beskyllas för. Men bluffakturor? Nog, är det väl ändå så att ett företag bör ha uppbyggda rutiner för att handskas med
en sådana räkningar. Vid bokföring av en faktura måste ju självklart en kontroll göras bakåt för att se att det finns en
konkret beställning på en vara eller tjänst och finns det ingen sådan beställning eller leverans, betalas självklart inte
heller fakturan. Bara välförtjänta dumskallar kan ju tänkas bli lurade av en bluffaktura. Andra företag gör självklart en
kontroll och upptäcker bedrägeriet!
Den andra artikeln är ett reportage om Skatteverkets jakt på svartarbete och organiserad brottslighet, som för övrigt
leds från Visby, samt en intervju med samordnaren Pia Bergman.
Här uttalas att svartjobben finns i alla branscher men är vanligast inom näringar med mycket personal som bygg,
bemanning och transport samt att samhället årligen går miste om 66 miljarder kronor i skatteintäkter enbart på grund
av svartarbetet.
Lagstiftningen släpar efter, tycker Pia Bergman. Det saknas register över hur de kriminella nätverken är kopplade till
varandra, och skatteverket får enligt lagen inte göra oanmälda kontroller hos arbetsgivare Det gör att risken att fuskare
upptäcks minskar samtidigt som vårt arbete blir otroligt tungrott.
Kommentar: Således efterlyser Bergman ett nytt register hur olika nätverk i sin tur är kopplade till varandra.
Källa: http://www.helagotland.se/gt/artikel.aspx?articleid=5577748
http://www.helagotland.se/gt/artikel.aspx?articleid=5577726
Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

Payback har publicerat genmälet mot polisen rörande Sverigemodellen både på Newsdesk
och Newsmill!
Publicerad 2009-10-16

Nättidningen Payback är ett bikerpolitiskt organ! Därför, har också Payback publicerat genmälet rörande
Sverigemodellen på både Newsdesk och Newsmill!
Källor: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/polisen-kriminaliserar-sverigemodellens-samtliga-

medverkande-klubbar-330992
http://www.newsmill.se/artikel/2009/10/16/polisen-kriminaliserar-sverigemodellens-samtliga-medverkande-klubbar
Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

Polisen kriminaliserar nu samtliga klubbar som är med i Sverigemodellen!
Publicerad: 2009-10-16

Polisen, i form av Mats Jonsson, chef för dalapolisens kriminalunderrättelsetjänst, misstänkliggör nu samtliga klubbar
som medverkar i Sverigemodellen: "Att gå med i modellen är ett första steg till att närma sig kriminella mc-gäng".
I Dalapolisens verksamhetsplan för 2009 finns ett uttalat mål: "I förhållande till 2007 ska senast vid utgången av år
2010 antalet medlemmar i och antalet klubbar som förklarar sig tillhöra den så kallade Sverigemodellen i Dalarna ha
halverats".
Han går vidare ut med att klubbarna som medverkar i modellen indirekt stödjer Hells Angels och att modellen är ett
första steg för enprocentsgängen att få klubbarna anslutna till en modell där de godkänner vad man ska ha på västen.
Därifrån kan sedan rekrytering ske till enprocentsgängen, gäng som ställer sig utanför lagen.
Vidare påstår Mats Jonsson att många av klubbarna som går med inte vet vad Sverigemodellen är utan att de går med
för att få sitt märke godkänt; åka mc; dricka bärs och ha allmänt skoj.
Mats Jonsson betonar dock att han inte säger att de som är med varken är kriminella eller har några sådana syften:
"Det stora flertalet är vanligt folk. Det är viktigt att hålla isär det. De som är med ska inte känna sig utpekade".
Sen fortsätter han dock som om ingenting har hänt eller sagts: "En modell som polisen öppet uttalar att den ska
motarbetas. Enligt Rikspolisstyrelsen anses en klubb som går med sympatisera med Hells Angels... En klubb
förutsätts också ställa upp för övriga klubbar, ordna fester och hjälpa till när någon har problem...Det är först när
man går med i Sverigemodellen som man blir lite intressant för oss. Vi håller kanske ögonen lite extra på de
klubbarna, för att se om de närmar sig enprocentsgängen ytterligare".
Slutligen publiceras Rikspolisstyrelsens tolkning av Sverigemodellen:
- Ett regionalt nätverk för MC-klubbar och föreningar
- Indelat i tolv geografiska regioner
- Varje region styrs av en Hells Angels-klubb eller en supporterklubb
- Den klubb som vill bli medlem måste genomgå en provperiod. Under den tiden ska klubben delta i möten och fester
tillsammans med Hells Angels
- Först därefter får man bära ett av Hells Angels godkänt ryggmärke
Paybacks kommentar: Att polisen har som uttalat mål att halvera antalet medlemmar och klubbar som medverkar i
Sverigemodellen är bara ytterligare ett bevis för att polisverksamheten i landet fullständigt spårat ur. Ty vad är en
brottsbekämpande myndighets yttersta syfte? Självklart, att bekämpa brott och att lagföra individer! Inte, att vare
förfölja och trakassera mc-klubbar på grunder av att de är med i en modell, hur mycket denna fungerande
organisationsmodell än må reta och lysa i ögonen på en polisorganisation vars offentliga trätor och kaotiska
oförmågor på senaste tiden uppenbarats för alla och envar.
I Sverige har vi en grundlagsskyddad föreningsfrihet. Denna frihet innefattar såväl att vara enskild medlem i valfri
mc-klubb som rättighet att bedriva föreningsverksamhet i en klubborganisation. Vill därefter klubben ansluta sig till
en paraplyorganisation är det inte mer eller konstigare än Rikspolischefens önskan att ansluta alla landets
polismyndigheter under Rikspolisstyrelsen! Sverigemodellen är som jag tidigare beskrivit i nedanstående länkade
artikel inget mer och inget mindre än en organisation för att styra upp en okontollerbar etablering samt att i förtid
bemöta eventuella skiljaktigheter i form av varumärkesintrång och motverka alla former av konflikter. (Således, just
en sådan organisation som polisen saknar och därför lever under okontrollerade maktkamper) Sverigemodellen utgör
således en garant för fred och omöjliggör etableringar av oseriösa klubbar med tvivelaktiga syften. Därför torde
modellen vara ett initiativ som borde applåderas och mottas med öppna armar istället för att som nu användas såsom
ett verktyg för att misstänkliggöra landets samtliga mc-klubbar!
Vad Jonsson i själva verket uttalar är att polisen frångått hela grundläggande rättsprinciper att betrakta alla såsom
oskyldiga tills dess deras skuld bevisats samt att, och det ligger ju i själva ordet, bedriva brottsbekämpande
verksamhet vilket då skall rikta sig mot konkret brottslighet och inte mot att nedkämpa spöken. För att illustrera: I

hela artikeln uttalar Mats Jonsson inte ett enda konkret bevis för någon enda klubbs brottslighet. Alltså: Abstarkt
förföljelse! Helikoptrar som cirklar över en pågående brottsplats är motsatsen, nämligen konkret förföljelse. Men det
är ju så mycket enklare att sitta som en ikon framför journalistgroupisar och framkväka anklagelser, speciellt då de
redan är frälsta varvid man inte riskerar några som helst frågor av kritisk natur. Det är så mycket svårare att göra något
påtagligt, att lagföra hjärnspöken är inte det enklaste, eller hur Jonsson?
Paranoja, kallas ett mentalt sjukdomstillstånd av förföljelsemani. Du ser otäcka monster vartän du ser. För polisen har
Hells Angels blivit ett sådant monster, Bandidos ett annat. Utan att någonsin lyckats binda klubbarna till ett kollektivt
brott har polisen lyckats måla upp scenario som press och allmänhet ,utan ett tvivel, köpt fullt ut. Men, det är likväl
paranoja. Att Hells Angels skulle styra Sverigemodellen är nonsens. Likaså att klubbarna skall gå på fester med HA
eller få märkena godkända av HA. Du skall visa dig engagerad och aktiv såsom klubb, häri ingår självklart att delta i
kulturen och bevista fester. Vilka fester och vilka som där deltar är upp till klubben själv att bestämma. Samtliga
klubbar, ingående i Sverigemodellen, kan också anföra besvär mot märke, hemort eller klubbnamn. Jag sa: Samtliga
klubbar, varför den läskunniga och emd någorlunda IQ utrustad person säkert också kan tillägna sig denna
information!
"när man går med i Sverigemodellen som man blir lite intressant för oss. Vi håller kanske ögonen lite extra på de
klubbarna, för att se om de närmar sig enprocentsgängen ytterligare". Detta bör fungera såsom en väldigt ljudlig
varningsklocka för en utökad förföljelsetaktik gentemot landet mc-klubbar. Enbart medlemsskap i Sverigemodellen
kommer alltså i fortsättningen att vara ett kvalificerande kriterie för polisförföljelser! Det är därför nu hög tid att
stödja våra spjutspetsar i kampen mot förföljelser: ABATE Sverige och Nättidningen Payback. Gå med i ABATE
Sverige! Nu och idag! Endast tillsammans äger vi styrka nog att bekämpa våra motståndare och vinna kriget. För tro
aldrig att det inte är ett krig vi deltar i. Läs ovanstående kommentarer från polisen och inse storleken och bredden av
förföljelsen. Jag hoppas också att alla människor i Sverige med en inbyggd känsla för vad som är rätt och fel noga
begrundar polisens uttalanden och de tankegångar som ligger bakom desamma och inser att det är hög tid att träda in
på arenan och göra gemensam sak med bikerkulturen. Att stå upp för en bevis- och forskningsriktad
brottsbekämpande verksamhet i detta land och att inte längre godta förföljelser som enbart grundar sig på en
polismakts hunger efter ökade resurser och godtyckligt valda mål för stigmatisering. Låt i fortsättningen
polisenmyndigheternas arbete styras av och på forskningsmässiga grunder mot de personer eller grupperingar där
faktiska, konkreta bevis föreligger för kriminalitet och inte längre tillåtas riktas mot grupper där förvisso, precis som i
alla andra föreningar, enskilda personer begår brottsliga handlingar men där aldrig klubbarna vare sig planerat,
verkställt eller njutit profiten av en brottslighet.
Sist men inte minst: Tror ni verkligen på att landet mc-klubbar inte skulle vara medvetna eller känna till vad ett
kultureget fenomen som Sverigemodellen innebär? Varför skulle polisen, varnade en utanförstående betraktare av
kulturen, äga bättre kunskap än de klubbar som lever inom kulturen? Det faller ju på sin egen orimlighet, inte sant?
De inom kulturen levande besitter självfaller betydligt större och djupare insikt om Sverigemodellen än vad polisen
gör. Därför: Låt tolkningsrätten av bikerkulturen återbördas till bikerkulturen och frånta den utomstående polismakten
ensamrätten till tolkningsrätten av alla bikerkulturella företeelser. Jag vill ännu en gång härvidlag citera den danske
författaren Peter Höeg:"Det finns ett enda sätt att försöka förstå en annan kultur. Att leva den. Att flytta in i den, att be
att få bli tåld som gäst, att lära sig språket."
Vem är för övrigt Mats Jonsson att personligen uttala sig om kriminalitet? Djupt involverad i infiltrationshärvan, en
härva med klart olagliga inslag, såsom en av Peter Rätz hanterare? Se:
http://www.dalademokraten.se/Templates/pages/news.aspx?id=84200&epslanguage=sv
Källa: http://www.dt.se/nyheter/borlange/article495927.ece
Relaterade artiklar: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/om-rikspolisstyrelsen-och-sverigemodellen310211
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/foerklarande-och-foertydligande-av-en-procentsbegreppet-298640
Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

Företagare har "kopplingar" till mc-klubbar i Sverigemodellen!?
Publicerad: 2009-10-16

Företagare har "kopplingar" till mc-klubbar i Sverigemodellen. Ja, och? Nästan samtliga ryggmärkesklubbar i Sverige
är medlemmar i Sverigemodellen. Vill polisen försöka påskina att alla dessa hundratals klubbar är kriminella
organisationer och att det yttersta beviset för den saken är just medlemskapet i Sverigemodellen? Det är verkligen kris
inom den svenska poliskåren. En mental kris!
2 500 fler poliser och 200 extra riktade, mer eller mindre enbart, mot mc-klubbarna och allt polisen förmår komma
upp med är att nästan alla klubbar är kriminella för att de är med i Sverigemodellen. Det är lågt, mycket lägre än
Glocalnet! Det krävs inte bara ett nytt system för lämplighetsprövning vid intagning till polishögskolan. Det krävs

framförallt IQ-test, där man framöver kräver åtminstone tvåsiffriga värden!!
Företagarna försvarar sig dock väldigt snyggt mot de patetiska anklagelserna: "Det kan vara lika kriminellt att vara
med i Metall eller någon bandyförening. Det är mer kriminellt att vara med i Black Army. Det törs jag nästan skriva
på ett papper, säger en av företagarna".
Och vidare: Vi är inte mer kriminella än MCK Touring. Medlemmarna i klubben som jag är med i är lärare, egen
företagare, elektriker. Det är en gubbklubb. Vi samlas för att vi tycker att det är kul att skruva med motorcyklar, bygga
utställningshojar och åka dragracing, säger en av företagarna.
Dock står det även att läsa i artikeln: Polisen har dock inlett en utredning och ser det som besvärande att företagarna
har kopplingar till mc-klubbar i Sverigemodellen".
Det står ju helt klart för alla och envar som läser artikeln med öppet sinne, utan alla förutfattade meningar, att
utredningen av företagarna i verkligheten framförallt betingas av deras medlemskap i en mc-klubb och inte av deras
tillstånd eller icke att bedriva vaktverksamhet.
Källa: http://www.dt.se/nyheter/borlange/article495928.ece
http://www.dt.se/nyheter/borlange/article495268.ece?service=print
Relaterade artiklar: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/om-rikspolisstyrelsen-och-sverigemodellen310211
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/klargoerande-av-begreppen-kopplingar-och-anknytningar-301041
Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

Dalarnas Tidningar är ett rent skämt och västförbud på krogarna!
Publicerad 2009-10-16

Dalarnas Tdiningar är ett rent skämt när det kommer till korrekt och allsidig nyhetsrapportering! Det stämmer inte,
såsom filmregissören Woody Allen säger, att sex är det roligaste man kan ha utan att skratta. Nej, för det roligaste är
utan tvekan epa-blaskan Dalarnas Tidningar och det enda som hindrar en från att gapflabba åt eländet är att deras
skrivelser, hur otroligt det än låter, är menade att vara allvarliga och seriösa!? Den andra och allvarligaste anledningen
att man sätter skrattet i vrångstrupen är att vanligt folk som inte äger kunskap om mc-kulturen faktiskt tror på deras
sagosamlingar och att dessa bidrar till en alltmer ökad stigmatisering av mc-kulturen.
Payback har redan tidigare skrivit en relaterad artikel om just Dalarnas Tidningar som länkas till nedan. Vad i övrigt
kan sägas om blaskan (för något annat förtjänas inte DT kallas med tanke på att det samlade värdet av de
journalistiska arbetsinsatserna inte ens uppgår till papperskostnaden för att trycka ett enda exemplar av blaskan) är att
de ger plats för två polismäns bloggar, en pseciell avdelning för organiserad brottslighet som bara innefattar grovt
förtalande artikalr om mc-gäng och därutöver har sex personer anställda såsom polisreportrar. Reportrar som bara har
ett syfte: Att ta reda på vad polisen tycker i olika ärenden, kopiera detsamma och återge det i artikelform såsom fakta.
Jag tycker nog att vi redan nu kan utnämna Dalarnas Tidningar till "Årets Sämsta Nyhetsmedia"!
I den första kommenterade artikeln idag skriver DT: "2002 infördes västförbud på Borlänges krogar. Syfte: att
motarbeta vissa mc-klubbar. I dag styr personer med kopplingar till mc-klubbar bevakningen vid flera av stadens
nöjesställen".
Vidare: "Officiellt infördes förbudet frivilligt, som ett sätt att försöka motarbeta organiserad brottslighet. Det fanns
dock en krögare som ansåg att kommunen och polisen mer eller mindre tvingade krögarna att införa förbudet".

Vad gäller västförbud så är dess laglighet långt ifrån avgjord. Ett överklagande ligger på Sörmlands länsrätt och väntar
på avgörande, se nedan länkade artikel. Vad som kan sägas i ärendet redan nu är dock att olika krogägare utsätts för
påtryckningar från olika håll för att acceptera förbudet och att efterleva detsamma. I Eskilstuna strävade först Harry´s
emot men de var ensamma och tvingades snart in i fållan. Trycket är nog hårt både från konkurrenter, polis och
kommun. Problemet blir den dag någon ger blanka fan i förbudet och tågar in ändå. Riktlinjer och kommunala förbud
i all ära men det finns också lagar om allmänhetens fria tillgång till allmänna platser...
Källa: http://www.dt.se/nyheter/borlange/article495927.ece
http://www.dt.se/nyheter/borlange/article495268.ece?service=print
Relaterad artikel: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/angaaende-polisvaesendets-kostnader-foeroevervakning-av-mc-klubbarna-297140
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/oeverklagan-av-eskilstuna-kommuns-vaestfoerbud-paa-krogen305322
Peter Schjerva för Nättidningen Payback och ABATE Sverige

FRA-lagen gick igenom igen!
Publicerad: 2009-10-15

Igår var det så dags igen. Riksdagsledmöterna skulle ta ställning till justeringar i den väldigt omdebatterade FRAlagen som i huvudsak röstades igenom redan ifjol. Med 143 ledamöter röstade ja-röster, 138 nej-röster och 67 politker
som idkade annan, för dom personligen intressantare sysselsättning, klubbades beslutet om förändringar inom FRAlagen igenom.
Vad innebär då konkret FRA-lagen för oss vanliga människor? Lagen ger Försvarets radioanstalt rätt att spana i
kabelnätet, i underrättelsesyfte under förevändningen att hot mot Sverige ska kartläggas. Enligt Wikipedia:
Lagändringarna innebär i korthet att den myndighet regeringen bestämmer, Försvarets Radioanstalt, (FRA), ges rätt
att bedriva signalspaning på kabelburen trafik, som passerar Sveriges gränser, vilket bland annat innefattar telefonsamt en stor del av internettrafiken.
FRA:s huvuduppgifter är enligt dem själva att "bedriva signalunderrättelsetjänst för att tillgodose uppdragsgivarnas
underrättelsebehov samt att stödja informationssäkerhetsarbetet hos myndigheter och statligt ägda bolag".
Jag citerar ur Dagens Nyheters snabbfakta i ämnet: Syftet med lagen är att reglera på vilket sätt Försvarets
radioanstalt (FRA) får ta del av kommunikation i kabel som passerar Sveriges gränser, det vill säga telefon- och
internettrafik. Detta brukar kallas signalspaning.
Internet- och teleoperatörerna åläggs att göra tele- och datatrafiken tillgänglig för FRA. Trafiken filtreras med
sökbegrepp för att vaska fram det väsentliga. Sökbegreppen kan reagera på innehåll som ord och språk men också
annan information som telefonnummer, IP-adresser mm. Därefter vidtar mer detaljerad analys som utförs av FRA:s
personal. Utöver denna inriktade spaning har FRA också rätt att ta del av trafikdata, alltså sådant som vem som
kommunicerar med vem, när, hur, var och så vidare.
Nyheter för i år är:
- En ny instans, Försvarsunderrättelsedomstolen tillståndsprövar FRA:s signalspaning.
- Regeringen måste initiera signalspaningen.
- Ändamål som kan motivera spaningen förtydligas inom lagen.
- FRA måste begära tillstånd hos Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhet.
- Anmälningar från enskilda ska utredas av Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
- Den som varit föremål för spaning ska underrättas såvida inte sekretess råder
- Sparat råmaterial får inte sparas i mer än 1 år.
Källa: http://www.dn.se/nyheter/politik/snabbguide-fra-lagen-1.937272
http://www.dn.se/nyheter/sverige/fra-lagen-kan-vara-olaglig-1.952978
http://sv.wikipedia.org/wiki/FRA-lagen
Lagtext: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080717.htm
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Om "Lagen om penningtvätt" och trakassering av medborgarna
Publicerad: 2009-10-15

En insändare i Göteborgsposten går idag till hård attack mot bankernas krav på att få veta var hans surt förvärvade
pengar kommer ifrån. Enligt insändaren ville han bara sätta in en liten summa pengar på sitt eget konto varvid
kassörskan med stöd av krav från Finansinspektionen begärde uppgifter om pengarnas härkomst.
Insändarförfattaren skriver: "Jag måste alltså berätta att jag som är pensionär har sparat några slantar hemma och
ville sätta in dem på mitt konto. Måste jag som pensionär redogöra för var mina pengar kommer ifrån, samt visa
legitimation för att sätta in de av mig sparade pengarna?"
Anna Sundblad, presschef på Swedbank, repliker direkt: att de nu på grund av lagen om penningtvätt tvingas ställa
frågor till kunder då de gör lite större insättningar kontant, på grund av lagen om penningtvätt samt att det inte finns
någon beloppsgräns när bankerna frågar om var pengarna kommer ifrån. Anna svarar också att de som vill tvätta
pengar vill placera dessa med större avkastning och att det kan handla om små belopp. "En person skulle teoretiskt
sett kunna gå runt till flera olika kontor och göra relativt små insättningar, och på så vis få in stora summor pengar i
banksystemet"
Låt oss då granska presschefens uttalande mot lagens skrivningar:
2:2. vid enstaka transaktioner som uppgår till ett belopp motsvarande 15 000 euro eller mer,
3. vid transaktioner som understiger ett belopp motsvarande 15 000 euro men kan antas ha samband med en eller
flera andra transaktioner och som tillsammans uppgår till minst detta belopp, och
4. vid osäkerhet om tillförlitligheten eller tillräckligheten av tidigare mottagna uppgifter om kundens identitet.
Om det finns misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism, ska åtgärder som anges i första stycket
vidtas, oavsett eventuella undantag, befrielser eller tröskelbelopp.
Vidare berör även paragraf 2:3 ovanstående beskrivna förhållande:
3 § Med grundläggande åtgärder för kundkännedom avses
1. kontroll av kundens identitet genom identitetshandling, registerutdrag eller på annat tillförlitligt sätt,
2. kontroll av den verkliga huvudmannens identitet, och
3. inhämtande av information om affärsförbindelsens syfte och art.
Så, ja! Bankerna har en legal statlig licens att trakassera medborgarna och kräva både legitimation och redogörelse för
var pengarna kommer ifrån även vid insättning till eget konto. Det finns stöd i lagen för detta beteende. Det är bara
ännu en station i den alltmer hysteriska kontrollapparaten som byggts upp efter 11 septemberdåden. Bushs paranoida
säkerhetstänkande har nått pandemiska, hysterika nivåer och smittat betydligt fler individer runt om i världen än
någonsin svininfluensan!
Källa: http://gd.se/insandare/1.1439525
Lagen om pennigtvätt: http://62.95.69.3/sfsdoc/09/090062.pdf
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Hells Angels Danmark: AK 81 ringde inte polisen!
Publicerad: 2009-10-15

Hells Angels Danmark går idag i svaromål på sin hemsida. Flera medier har den senaste tiden rapporterat om att en
AK 8-medlem i samband med ett slagsmål skulle ha bett en anställd i en 7-eleven butik att tillkalla polisen. Som så
många andra historier kring AK 81:s göranden och låtanden är heller inte denna historia korrekt. Hells Angels har
undersökt historien och det är korrekt att det har varit något handgemäng på platsen och att en från AK 81 var inne i
butiken, men ingen i AK 81 har bett om att polisen skall bli tillkallad!
Detta är en del i en ny polisstrategi vi också sett konkreta bevis på i Sverige. När polisen inte kan framlägga bevis för
konkret brottslighet rörande olika grupperingar inom mc-världen förfaller de till att försöka förlöjliga och förödmjuka
grupperna. De utmålar löjliga scenarier i avsikt att dels demoralisera fienden och i andra hand och viktigast; att inför
allmänheten påvisa att mc-killar inte är några hårdingar med hög moral utan söker sig till polisen så fort det drar ihop
sig för att få skydd.
Inget kan vara felaktigare! Ingen person inom bikerkulturen skulle någonsin drömma om att söka skydd hos polisen.
Den tanken finns inte för en biker. Det är fullständigt horribelt och otänkbart! Varje sann biker skulle hellre dö på
plats och ställe än att ropa på polis. Så, otänkbart är detta scenario.

Bikers tar hand om sina egna problem och blandar aldrig in polisen i något försök att få skydd eller hjälp. Så, nästa
gång ni läser om en sådan historia: Vet att detta är ren och skär lögn och propaganda och bara ett led i en process som
vill förödmjuka bikers och sprida ett löjets skimmer över dem framför allmänheten!
Källa: http://dk.hells-angels.dk/?id=15186
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Payback nr 6, 1 oktober-14 oktober nu som pdf-fil
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På begäran publiceras ännu en gång Payback såsom en utskrivbar pdf-fil. Detta numret berör tiden
1 oktober--14 oktober. Ladda ner nr 6 nu på http://www.payback.name/arkiv.html
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