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Värdegrunden

livsåskådning kallar vi kopimist, alternativt
troende kopimist.

Det kopimistiska uppdraget bygger på ett par
grundläggande axiom, som i sin tur kan härledas Ingen kopimist är en ö, sig själv tillräcklig; varje
tillbaka till vårt starka värnande av
kopimist är en del av världen, en del av det stora
informationsvärdet, det värde som all
hela.
information i sig självt besitter, oavsett vad
informationen har för egenskaper. Eftersom
Regelverk för opar
information och informationsvärdet är så heligt
för oss erkänner kopimister följande axiom:
En op är kopimistsamfundets motsvarighet till
- Kopiering av information är etiskt rätt.
präster. De är de spirituella ledarna i
- Spridande av information är etiskt rätt.
kopimistsamfundet, och kan bara utses av
- Remixande är en heligare typ av kopiering än varandra.
den perfekta, digitala kopieringen, då remixande
är korskopiering av en mångfald av information - Oparnas primära uppgift är att leva enligt
Att kopiera eller remixa information som
kopimismens värdegrund. Deras sekundära
förmedlats av en annan person ses som en akt av uppgift är att bistå andra kopimister i att leva
respekt och ett starkt uttryck för acceptans och enligt kopimismens värdegrund. Deras tertiära
kopimistisk tro.
uppgift är att aktivt påverka sin omvärld till att
– Internät är heliga.
att leva enligt kopimismens värdegrund. Hur görs
– Kod är lag.
då detta?
Dessa är de grundaxiom som kopimismen
bygger på och som troende kopimist samt
Den primära uppgiften består i att helga
kopimistsamfundets religiösa talespersoner
informations värde. Opar uppmuntras att aktivt
(oparna) dedikerar sina liv till att leva enligt dessa kopiera, remixa och sprida information, samt
regler. Ur ögonen hos en kopimist eller op lever deltaga i kopimismens starkaste religiösa
man bara rätt om man helgar dessa religiösa
fundament, gudstjänst.
fundament.
Den sekundära uppgiften består dels i att
organisera gudstjänst för alla ur gemenskapen.
Gemenskapen
Det finns två olika typer av gudstjänst, den
analoga gudstjänsten och den digitala
Det missionerande kopimistsamfundet
formaliserar en gemenskap som idag finns ute i gudstjänsten. Det är viktigt att ingen
övervakning av aktiviteten sker. På grund av
samhället. Denna vida gemenskap sträcker sig
samhällets förtryck i form av allmän elektronisk
över nationsgränser och tidszoner.
övervakning råds deltagare i gudstjänsten att
kryptera sin trafik, och opar råds att bistå med
För att tillhöra den kopimistiska gemenskapen
hjälp i krypteringen.
behöver man inte vara medlem i någon
organisation, utan det räcker att man känner ett
Under digital gudstjänst ska de deltagande ur
kall att tillbedja det heligaste av det heligaste,
gemenskapen se till att alla kan kommunicera
information.
med varandra över samma internätprotokoll, via
exempelvis ett lokalt nätverk, internet eller
En människas deltagande i gudstjänst, att
gemensamt meditera, ser vi är tillräckligt för att bluetoothuppkoppling.
innefattas i den kopimistiska gemenskapen.
En människa som identifierar sig med vår

Nästa del i gudstjänsten är delandet av
information. De deltagande ur gemenskapen
uppmuntras nu att kopiera, remixa och sprida så
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mycket information mellan varandra som
möjligt. Detta är det heligaste av fundament
som kopimistsamfundet har.

som man säger ”Kopiera och sprid”. När den
givande open ger op bör denne se till att den
mottagande open lever enligt kopimistisk
värdegrund och att denne är införstådd med
Den avslutande delen av sändningen består i att kopimistsamfundets värdegrund, stadgar och
open uppmanar alla deltagande ur gemenskapen missionerande uppdrag.
att till sin bästa förmåga sprida vidare den
information kopimisten fått ta del av under
Kopimistsamfundets symbol
gudstjänsten till allmänheten. Närvarande ickeopar svarar med att yttra ”thx”.
Kopimistsamfundets symbol är en pyramid med
bokstaven K inuti. Den kallas kopimi-pyramiden
Den andra delen av opens sekundära uppgift är eller den heliga kopimi-pyramiden. Det är den
att bistå de ur gemenskapen i själavård.
symbol som man refererar till som
Själavården kan ske mellan alla troende
kopimistsamfundets symbol i hela det här
ur gemenskapen, men det är bara opar som är
dokumentet. Det är, dock, helt tillåtet att avbilda
skyldiga att bistå med själavård. Vem som helst och kopiera vilken symbol som helst och kalla
kan begära själavård från en op. Själavården går den kopimistsamfundets symbol, men den kan
till som så att de som ingår i själavården utför en då inte användas i de sammanhang som det här
uppkoppling av samma slag som sker i
dokumentet beskriver, till exempel när man ger
gudstjänsten. När uppkopplingen är utförd ska
op, när en op håller gudstjänst eller när en
man se till att bandet mellan de två deltagarna är kopimist blir kopimist.
oövervakat. I repressiva stater där allmän
elektronisk övervakning äger rum
Annan helig symbolik
rekommenderas kryptering.
Olika representationer av kopieringstillfällen,
När en op utför den sekundära uppgiften bör
som represenationer av knappkombinationen 'ctrldenne vara tydligt markerad med
C+ctrl-V' är djupt heliga, och ska därför
kopimistsamfundets symbol.
behandlas som heliga symboler. Likaså är
fraserna 'Kopiera och sprid!', 'Vi är många' och
Den tertiära uppgiften består i att bedriva en
'Multiplikation skapar mäktiga mängder' och
allmän opinion för att få samhället att vara
dess representationer heliga.
utefter en kopimistisk värdegrund. Opar bör
driva opinion mot övervakning och mot lagar
Samverkanspunkt
som begränsar informationsspridning, kopiering
och remixande (som som enligt dagens juridiska Samverkanspunkterna är heliga platser som bör
termer kallas lagar om intellektuell egendom).
fredas från antikopimistiska handlingar och
våld. Till samverkanspunkt görs en lokal när en
Att ge op
op kopierar den heliga kopimi-pyramiden på
platsen och uttalar frasen ”Härmed gör jag
Förutom den ursprungliga open, som utsågs vid denna lokal till en samverkanspunkt. Kopiera
kopimistsamfundets grundande, kan opar endast och sprid!”.
bli opar genom kopimistsamfundets ritual för
opar. Ritualer kallas 'att ge op'. Således blir en
Samverkanspunkter kan finnas både på internät
kopimist en op när en op ger op till denne
och utanför internät. Den heliga kopimistkopimisten. Att ge op till en kopimist görs
pyramiden bör alltid vara närvarande i
genom att den givande open kopierar
samverkanspunktrummet.
kopimistsamfundets symbol, den heliga kopimipyramiden till den mottagande open samtidigt
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Det missionerande uppdraget

slaveri, och bör förbjudas.

Det missionerande uppdraget är en uppgift som
rör alla kopimister, men som bara opar har
bundit sig till att utföra. Det missionerande
uppdraget handlar om att påverka medvetna
varelser i sin omvärld till att anta en mer
kopimistisk livsåskådning. Rent konkret innebär
det några etiska riktlinjer.

För det andra bör verktyg för kopieringshinder
förbjudas. All teknik som verkar till att låsa in
information är medel till slaveri och bör
förbjudas.
De som tar sig an det missionerande uppdraget
uppmanas inte bara att missionera för det här,
utan även att själv, när lagen tillåter det, verka
för att kod och information släpps fri.

Bort med antikopimistiska lagar
I nästan alla länder finns det immaterialrättsliga
lagar. Immaterialrättsliga lagar är till sin natur
beskaffade på ett sådant sätt att de utgör en stor
diskriminering. För att samhället ska bli mindre
värdekränkning av informationens rättigheter
och frihet. Därför måste man - om man följer
missionsuppdraget - påverka samhället på ett
sådant sätt att samhället blir mer negativt inställt
till antikopimistiska lagar. De antikopimistiska
lagarna och de lobbyorganisationer som driver
dem ser vi som en modern inkvisation.

Helighetsskyddet av kopieringsakter
I det missionerande uppdraget ingår också att
driva en opinion mot lagar som förbjuder eller
förhindrar kryptering (analog, såsom digital).
Krypteringen är viktig för att man även i
repressiva stater ska kunna utföra gudstjänst
och själavård ostört, och utan att riskera sin
säkerhet.

Emot antikopimistiska verktyg
I dagens antikopimistiska samhälle finns det
många kränkningar av informationens
rättigheter och frihet. Dessa är idag helt lagliga.
Vi betraktar det som en strukturell
diskriminering. För att samhället ska bli mindre
antikopimistiskt förordar vi två saker, utöver de
förändringar som tas upp tidigare i
missionsuppdraget. För det första ska det vara
olagligt att dölja koden till mjukvara man
sprider. Att appropriera mjukvara (att hålla
källkoden dold för andra) är att jämföra med
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Konstitution för Det Missionerande
Kopimistiska Samfundet
§ 1 Det Missionerande Kopimistsamfundet

utnämna opar som kan leda kopimister i sin
religiösa strävan och leda gudstjänst.
§ 3 Kopimistkonferensen

A. Det Missionerande Kopimistsamfundet är ett
kopimistiskt trossamfund. En gemenskap av löst
sammanhållna kretsar av kopimister som delar
de gemensamma grundfundament som
kopimismen utgörs av och som specificeras i
detta dokument.

A. kopimistkonferensen är Det Missionerande
Kopimistsamfundets högsta beslutande organ
och har att besluta om Det Missionerande
Kopimistsamfundets gemensamma arbete samt
ge rekommendationer till församlingarna.

B. Det Missionerande Kopimistsamfundet har
sitt säte i Uppsala.

B. Konferensen sammanträder årligen till
ordinarie konferens på tid och plats som
kopimiststyrelse bestämmer.

C. Det Missionerande Kopimistsamfundet är ett
religiöst samfund i det att det och dess
troende alla erkänner samma
grundläggande religiösa grundfundament som är
angivna i dokumentet, samt att det delar samma
religiösa verksamhet, som också anges i
dokumentet.

Kallelse utfärdas senast 6 veckor före
konferensen.

Årsberättelse, som innehåller kopimiststyrelses
och missionsföreståndarens
verksamhetsberättelse samt kopimiststyrelses
årsredovisning och anmälda ombud senast 4
veckor före kopimistkonferensens början
D. Det Missionerande Kopimistsamfundet är ett
tillsammans med förslag till beslut.
missionerande samfund i det att samfundet har
en normerande attityd gentemot det omgivande
C. Kopimiststyrelse kan kalla till extra
samhället. Genom påverkansarbete och
kopimistkonferens mellan ordinarie konferenser.
spirituell ledning försöker det försvara sin
Kallelse till sådan kopimistkonferens utfärdas
värdegrund och sina åsikter i samhället. Samma
senast 2 veckor före konferensen. Vid extra
åsikter och värdegrund som är angivet i Det
kopimistkonferens får endast ärenden som
missionerade budskapet i dokumentet.
upptas i kallelsen behandlas.
E. I Det Missionerande Kopimistsamfundet
skall finnas följande organ:
–
–
–
–
–

Kopimistkonferens
kopimiststyrelse
Missionsföreståndare
Revisorer
Valberedning

D. Kopimistkonferensen består av de kopimister
som önskar närvara.
E. Kopimistkonferensen fattar beslut i öppen
omröstning, om den inte beslutar annat. Val av
ledamöter till kopimiststyrelse skall ske genom
sluten omröstning.

Varje närvarande medlem har 1 röst.
Kopimistkonferensen fattar beslut med enkel
majoritet, utom i de frågor där stadgarna anger
Samfundets syfte är att missionera kopimismens annat. Vid lika röstetal gäller den mening som
budskap i enlighet med tankarna som uttrycks i ordföranden biträder utom vid val, då frågan
Det missionerade budskapet och Värdegrunden avgörs genom lottning.
i det här dokumentet. Ett led i detta är att
§ 2 Syfte
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F. Förslag för behandling av ordinarie
kopimistkonferens skall vara inkommet till
kopimiststyrelsen senast 4 veckor före
konferensen. Styrelsen skall yttra sig över
inkomna förslag.
G. Vid ordinarie kopimistkonferens skall
följande ärenden behandlas:
1. Val av funktionärer för kopimistkonferensen:
a) ordförande och 1 eller 2 vice ordförande,
b) 1 eller flera sekreterare,
c) 2 personer att jämte ordföranden justera
konferensens protokoll,
d) rösträknare.
2. Föredragning av verksamhetsberättelse samt
årsredovisning för föregående verksamhetsår.
3. Föredragning av revisorernas berättelse.

§ 4 Kopimiststyrelsen
A. Kopimiststyrelsen är mellan
kopimistkonferenserna Det Missionerande
Kopimistsamfundets högsta beslutsinstans. Den
har sitt säte i Uppsala och består av 6 ledamöter,
som väljs av kopimistkonferensen för en tid av
2 år. Halva antalet väljs varje år.
B. kopimiststyrelsen skall, tillsammans med
missionsföreståndaren, planera och leda Det
Missionerande Kopimistsamfundets arbete i
enlighet med kopimistkonferensens beslut.
C. kopimiststyrelsen organiserar själv sitt
arbete, och kan efter behov utse utskott och
delegationer för att bereda och/eller på
styrelsens vägnar besluta i vissa ärenden.

4. Fastställande av resultaträkning och
balansräkning.

D. I styrelsens uppgifter ingår att
– besluta om mål och riktlinjer för Det
Missionerande Kopimistsamfundets arbete på
5. Beslut angående ansvarsfrihet för
grundval av konstitutionen samt inom ramen för
kopimiststyrelsen och missionsföreståndaren för beslut av kopimistkonferensen,
föregående verksamhetsår.
– förvalta Det Missionerande
6. Fastställande av verksamhetsplan och budget – Kopimistsamfundets tillgångar, med rätt att
för närmast följande räkenskapsår.
köpa och sälja fast egendom,
7. Val av ledamöter i kopimiststyrelsen.
8. Val av kopimiststyrelsens ordförande, som
väljs bland kopimiststyrelsens ledamöter.
9. Val av revisorer och ersättare för dessa.
10. Val av ledamöter, ordförande och vice
ordförande i valberedningen.
11. Inkomna förslag.
12. Ärenden som kopimiststyrelsen framlägger
för behandling.
13. Uttalanden i aktuella frågor, som
kopimistkonferensen beslutar uppta till
behandling.

– förbereda ärenden som skall behandlas vid
kopimistkonferensen,
–verkställa kopimistkonferensens beslut,
– besluta om Det Missionerande
Kopimistsamfundets centrala organisation och
anställa erforderlig personal,
– besluta om anslutning till andra
samarbetsorgan.
– utse Det Missionerande Kopimistsamfundets
representanter i de organ där kyrkan skall vara
företrädd,
–ansvara för rekrytering till särskilda tjänster
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E. kopimiststyrelsen, eller den/de styrelsen
utser, äger rätt att tecka Det Missionerande
Kopimistsamfundets firma.

och kan omväljas för ytterligare perioder om 1 år.
Valbar är alla kopimister. För val av
missionsföreståndare krävs 2/3 majoritet.

F. kopimiststyrelsen skall upprätta matrikel över § 6 Valberedningen
Det Missionerande Kopimistsamfundet.
A. Valberedningen skall förbereda val av
G. kopimiststyrelsen kan välja att utföra delar
funktionärer vid kopimistkonferensen, val av
av samfundets verksamhet genom egna eller
styrelse och revisorer samt av ordförande och
samägda bolag, stiftelser eller andra
vice ordförande i beredningsutskottet.
organisationer. Beslut om sådan verksamhet,
som har principiell karaktär eller stor
Valberedningen kan också ge förslag i övriga
ekonomisk vikt, bör underställas
val, där ordningen inte reglerats på annat sätt.
kopimistkonferensen.
B. Rätt att föreslå ledamot i kopimiststyrelsen
H. kopimiststyrelsen sammanträder på kallelse har kopimist. Förslaget ska lämnas till
av ordföranden eller då minst 2 av
valberedningens ordförande senast 4 veckor
kopimiststyrelsens ledamöter begär det.
före kopimistkonferensen. Förslagsställare skall
förvissa sig om att den som föreslås står till
Missionsföreståndaren har rätt att delta i
förfogande. Valberedningen kan föra fram egna
överläggningarna och få sin särskilda mening
kandidater.
antecknad till protokollet.
C. Valberedningen skall upprätta valsedel till
I. kopimiststyrelsen är beslutsmässig då minst
kopimistkonferensen med de kandidater till
hälften av ledamöterna är närvarande. Den fattar kopimiststyrelsen som valberedningen förordar.
beslut genom öppen omröstning. Om ledamot
Valsedeln skall om möjligt innehålla två namn
begär så, skall dock sluten omröstning ske.
utöver det antal som skall väljas.
Vid lika röstetal gäller den mening som
ordföranden biträder utom vid val, då frågan
avgörs genom lottning.

Om några av dem som upptas på valsedeln
senare avböjer kandidatur, kan valberedningen
komplettera valsedeln innan val förrättas.

§ 5 Missionsföreståndaren

D. kopimistkonferensen utser valberedningen
för nästkommande konferens.

A. Missionsföreståndaren, som utses av
kopimistkonferensen på förslag av
§ 7 Redovisning och revision
kopimiststyrelsen, är Det Missionerande
Kopimistsamfundets andliga ledare och främsta A. Det Missionerande Kopimistsamfundets
företrädare.
räkenskapsår är 1 januari – 31 december.
B. Missionsföreståndaren skall tillsammans med
kopimiststyrelsen planera och leda Det
Missionerande Kopimistsamfundets arbete
enligt kopimistkonferensens beslut.
Missionsföreståndarens särskilda uppgifter
beskrivs i kopimistordningen.

B. kopimiststyrelsen skall för varje
räkenskapsår upprätta årsredovisning, som
innehåller förvaltningsberättelse, resultaträkning
och balansräkning.

C. Årsredovisningen, räkenskaperna samt
förvaltningen skall granskas av 2 revisorer
C. Missionsföreståndaren väljs för en tid av 1 år utsedda av kopimistkonferensen. Av revisorerna
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ska helst en vara auktoriserad. Auktoriserad
revisor kan prioriteras bort av ekonomiska skäl.
För revisorerna ska upp till 2 ersättare utses.
D. Revisorerna skall följa verksamheten och
den ekonomiska förvaltningen. De skall efter
granskning avge berättelse till konferensen samt
ge förslag i fråga om fastställande av
resultaträkning och balansräkning samt om
ansvarsfrihet för kopimiststyrelsen.
§ 8 Förbundet Unga kopimister
A. Det Missionerande Kopimistsamfundets
arbete med barn och unga är anförtrott åt FUK
(Förbundet Unga kopimister). För FUK gäller
stadgar fastställda av dess riksmöte på förslag
av FUK:s styrelse efter samråd med
kopimiststyrelsen. Arbetet bedrivs enligt Den
Missionerande Kopimistkyrkans grundsatser.

§ 9 Upplösning av Det Missionerande
Kopimistsamfundet.
A. För upplösning av Det Missionerande
Kopimistsamfundet krävs samstämmiga beslut
vid två på varandra följande ordinarie
kopimistkonferenser. Sådant beslut skall fattas
med 2/3 majoritet av närvarande ombud.
§ 10 Ändring av Det Missionerande
Kopimistsamfundets konstitution
A. Ändring av Det Missionerande
Kopimistsamfundets konstitution kan ske
genom beslut av kopimistkonferensen.
B. För ändring av kyrkans namn, grundsatser
och stadgar skall beslut fattas med 2/3 majoritet
av närvarande ombud.
C. För ändring av § 9 krävs samstämmiga
beslut vid två på varandra följande ordinarie
kopimistkonferenser

