Från: paybackpeter@hushmail.com
Datum skickat: 05/06-18 12:12
Till: peter@payback.name, postmaster@payback.name, oss5859@outlook.com
ämne: Fwd: SV: Valenkät

----- Forwarded message from "Fråga" <Fraga@centerpartiet.se> ----Date: Wed, 31 Jan 2018 15:15:36 +0000
Subject: SV: Valenkät
To: "paybackpeter@hushmail.com" <paybackpeter@hushmail.com>

Hej!
Tack för mailet och för frågorna! Här följer svaren från Centerpartiet:
1. Anser ert parti att de multiinternationella mc-klubbarna Hells Angels MC och Red Devils MC är kriminella
mc-gäng/organisationer? Frågan kan bara besvaras med Ja eller Nej
Det är beroende av de enskilda medlemmarnas handlingar. Frågan går inte att svara ja eller nej på.
2. Utefter vilka konkreta bevis har ni svarat ja på fråga 1?
Se ovan.
3. Vill ert parti verka för ett förbud mot mc-klubbarna i fråga 1?
Nej. Centerpartiet värnar föreningsfriheten och vill inte kriminalisera några organisationer.
4. Vill ert parti införa ett förbud mot mc-västar på allmän plats?
Nej.
5. På vilka grunder vill ert parti verka för ett förbud mot mc-väst på allmän plats?
Se svar ovan.
6. Polisen har för vana att ofta stoppa mc-klubbar och enskilda medlemmar för kontroller och
kroppsvisitationer utan att någon brottsmisstanke föreligger utefter sin störa-och-förstöra taktik. Anser ni
detta vara korrekt polisarbete och i så fall utefter vilka grunder?
Polisen har vissa regler att följa när det gäller kroppsvisitationer. Dessa regler ska följas oavsett vem ärendet
gäller.
7. All oberoende forskning kring mc-klubbar hävdar entydigt att mc-klubbarna inte är kriminella
organisationer och att brottsligheten inom bikervärlden begås av enskilda medlemmar tillsammans med

utomstående personer. Se Payback Sveriges Fakta- och forskningssammanställning: http://payback.name/wpcontent/uploads/faktaforskning.pdf
Payback kräver att Riksdagen/Regeringen omedelbart tillsätter en oberoende sanningskommission att utreda
bikerklubbarnas juridiska status och att myndigheterna därefter fullt ut accepterar konsekvensen av
utredningarnas slutsatser. Är ert parti beredd att medverka till att en sådan sanningskommission kommer till
stånd?
Centerpartiet ser inte att den juridiska status bikerklubbarna har behöver bli föremål för en
sanningskommission.
8. Regeringen har en årlig möjlighet att via Regleringsbrevet rikta och styra Polismyndighetens arbete mot
olika brottsspecifika grupper eller brottstyper m.m. Är ert parti beredd att medverka till att påverka
regeringen så att polisarbetet läggs om från mc-klubbar till att istället omfatta sådana brottstyper och grupper
som de facto idag hotar hela samhällssystemet?
Polisens arbete ska inriktas på kriminalitet oavsett vilken form den tar sig och bör inte begränsas av om
kriminaliteten begås inom en viss organisation.

Vänligen,
Inger Fredriksson
Centerpartiets Riksorganisation
www.centerpartiet..se | centerpartiet@centerpartiet.se

Centerpartiet står för närodlad politik.
Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.

Från: paybackpeter@hushmail.com <paybackpeter@hushmail.com>
Skickat: den 30 januari 2018 00:42
Till: info@kristdemokraterna.se; info@liberalerna.se; Fråga; press@socialdemokraterna.se; info@mp.se;
info@feministisktinitiativ.se
Ämne: Valenkät

Hej!
Mitt namn är Peter Schjerva och jag skriver till er i egenskap
av Generalsekreterare för Payback Sverige som är
Riksorganisation för bikers Rättigheter i alla ärenden kring

negativ särbehandling av bikers på grund av förenings- eller
kulturtillhörighet.
För att kunna ge våra medlemmar underlag för att kunna fatta
beslut kring vilket parti de ska stödja i höstens riksdagsval vill
vi därför ställa nedanstående frågor som vi hoppas ni lägger
tid och energi på att besvara via mejl till:
paybackpeter@hushmail.com
1. Anser ert parti att de multiinternationella mc-klubbarna
Hells Angels MC och Red Devils MC är kriminella mcgäng/organisationer? Frågan kan bara besvaras med Ja eller
Nej
2. Utefter vilka konkreta bevis har ni svarat ja på fråga 1?
3. Vill ert parti verka för ett förbud mot mc-klubbarna i fråga
1?
4. Vill ert parti införa ett förbud mot mc-västar på allmän
plats?
5. På vilka grunder vill ert parti verka för ett förbud mot mcväst på allmän plats?
6. Polisen har för vana att ofta stoppa mc-klubbar och
enskilda medlemmar för kontroller och kroppsvisitationer utan
att någon brottsmisstanke föreligger utefter sin störa-ochförstöra taktik. Anser ni detta vara korrekt polisarbete och i så
fall utefter vilka grunder?

7. All oberoende forskning kring mc-klubbar hävdar entydigt
att mc-klubbarna inte är kriminella organisationer och att
brottsligheten inom bikervärlden begås av enskilda
medlemmar tillsammans med utomstående personer. Se
Payback Sveriges Fakta- och forskningssammanställning:
http://payback.name/wp-content/uploads/faktaforskning.pdf
Payback kräver att Riksdagen/Regeringen omedelbart
tillsätter en oberoende sanningskommission att utreda
bikerklubbarnas juridiska status och att myndigheterna
därefter fullt ut accepterar konsekvensen av utredningarnas
slutsatser. Är ert parti beredd att medverka till att en sådan
sanningskommission kommer till stånd?
8. Regeringen har en årlig möjlighet att via Regleringsbrevet
rikta och styra Polismyndighetens arbete mot olika
brottsspecifika grupper eller brottstyper m.m. Är ert parti
beredd att medverka till att påverka regeringen så att
polisarbetet läggs om från mc-klubbar till att istället omfatta
sådana brottstyper och grupper som de facto idag hotar hela
samhällssystemet?
Med vänlig hälsning
Peter Schjerva

