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Kristne stjeler som ravner!
Bjørn Roger Rasmussen (BRR) sin gamle blogg

Velkommen til min gamle blogg!

Denne bloggen blir ikke lengre oppdatert. Min nye blogg er tilgjengelig på adressen:

http://blogg.brr.no/

KRISTNE STJELER SOM RAVNER!

Skrevet av Bjørn Roger Rasmussen i protest kristendom
Onsdag - 25. mars 2009

Min påstand som jeg mener å ha dekning for: Kristne organisasjoner stjeler som ravner! Det

syndes ofte mot det syvende bud (2. Mos. 20, 15) som sier: "Du skal ikke stjele."

Dette begrunner jeg med min kjennskap til at det skjer mye av følgende rundt i landets forsamlinger og menigheter:

Oppkopiering av noter og sangtekster uten å ta hensyn til opphavsrett.

Ukritisk bruk av ting fra nettet uten å ta hensyn til eiendomsretten.

Visning av både det ene og det andre på "storskjerm" (projektor) ute å ta hensyn til rettigheter.

Bruk av bilder i diverse sammenhenger uten innhenting av tillatelse fra fotograf (dette har jeg selv opplevd opptil

flere ganger!).

LAN party i kristen regi. Det er neppe mulig å hindre at slike samlinger blir benyttet til massiv piratkopiering.

Bruk av video- og DVD - filmer samt musikk fra CD-plater eller MP3 i møter uten at det på forhånd blir sjekket

om slik bruk er tillatt.

Er all programvare installert på datamaskiner i menighetslokaler utstyrt med lovlig programvare som man har
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betalt for og ikke bare ulovlig kopiert?

Mer informasjon om rettighetshavere og opphavsrett: Tono, Gramo og Kopinor.

En del av menighetene innenfor Den norske kirke har sluttet seg til avtalen mellom KA og Kopinor som omhandler

kopiering og digital bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale. Et problem er at ikke alle menigheter har sluttet

seg til avtalen, og det finnes også en del frimenigheter og organisasjoner som ikke har noen avtale.

I nesten samme gate kunne jeg også ha skrevet en aldri så liten utredning om utstrakt bruk av tvilsomme

vennetjenester, omfattende og langvarige dugnader og svart arbeid i kristne forsamlinger og kristne seg imellom. Mye

tyder på at slike ting finner sted i mange sammenhenger!

Altså: Kristne er ikke bedre enn andre på disse områdene, heller tvert imot vil jeg påstå!
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