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Det stämmer inte. Innan en ny lag kommer på plats sker utförlig utredning och i detta fallet finns det även
internationella exempel att hämta lärdomar ifrån. Jag har svarat dig.
Vänligen,
Tobias Andersson
----- Ursprungligt meddelande ----Från: paybackpeter@hushmail.com
Till: "Tobias Andersson" <tobias.andersson@sd.se>
Skickat: fredag, 8 apr 2022 23:53:49
Ämne: Re: Sv: Frågor
Hej!
Jag förstår vad du säger Men om ni driver Diko-lagstiftning där ni vill sätta folk i fängelse endast utefter
föreningstillhörighet och medlemskap måste ni ha egen definition över vilka som är kriminella organisationer
eller inte och inte överlåta det på en myndighet. Alla andra partier har vågat svara på frågan om mc-klubbar är
kriminella organisationer eller ej. Polisen kan ej definiera vilka som är kriminella organisationer eller inte i
juridiskt. Så nu är det upp till er att bekänna färg. Du lovade en av era medlemmar att du skulle svara på om du
anser olika mc-klubbar vilka nedan specificerats om de är kriminella organisationer eller ej så gör det nu såsom
andra partier har vågat. Är Hells Angels MC. Red Devils MC och Bandidos MC kriminella organisationer eller
inte?
Med vänlig hälsning
Peter Schjerva/Payback Sverige
On 2022-04-08 at 6:14 PM, "Tobias Andersson" <tobias.andersson@sd.se> wrote:
>
>Hej Peter,
>SD som politiskt parti har ingen egen definition av, eller
>förteckning över, kriminella organisationer. Vi gör vårt yttersta
>för att ge de brottsbekämpande myndigheterna de verktyg och
>resurser de behöver för att bekämpa grov organiserad brottslighet > oavsett om det rör sig om kriminalitet från ett MC-gäng eller ett
>förortsgäng.
>I frågan om vilka grupperingar som kan anses utgöra kriminella
>organisationer så överlåter jag den frågan till polisen mfl.
>Kanske inte det svaret du önskade dig men jag hoppas att du
>förstår att det inte åligger mig som politiker att definiera vad
>som utgör en kriminell organisation.
>Vänligen,
>Tobias
>
>On sön, apr 3, 2022 at 23:14, paybackpeter@hushmail.com wrote:
>Hej!
>
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>Mitt namn är Peter Schjerva och jag är generalsekreterare för
>Payback Sverige, riksorganisationen för bikers rättigheter.
>
>Du hade pratat med en av våra medlemmar om Sverigedemokraternas
>ovilja att i klartext beskriva hur de definierar olika mc-klubbar
>och lovat att du skulle besvara frågor i saken. Så jag skickar de
>frågor vi flera gånger tidigare ställt men aldrig fått svar på och
>hoppas du ger svar i klartext på dessa frågor då väldigt många
>bikers undrar var ni står. Vi önskar skriftlig svar via mejl på
>frågorna.
>
>Anser SD att en eller flera av mc-klubbarna Hells Angels MC,
>Bandidos MC eller Red Devils MC är kriminella organisationer?
>
>Anser SD att diamantpatch klubbarna är kriminella organisationer?
>
>Och om svaret är ja på frågorna undrar vi vilket konkret fakta >och/eller forskningsmaterial ni i så fall anser stödjer den
>definitionen?
>
>Med vänlig hälsning
>
>Peter Schjerva
>paybackpeter@hushmail.com (mailto:paybackpeter@hushmail.com)
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