
A VILÁGSZOLGÁLATI IRODA 18-AS SZÁMÚ KIADVÁNYA 

Speciális érdeklődésű gyűlések 

Az alábbiakban összefoglaljuk a Világszolgálati Konferencia számára benyújtott jelentést, 

melyet 1989. áprilisában tartott éves gyűlésén, a Világszolgálati Konferencia Speciális 

Érdeklődésű Gyűlések Eseti Bizottsága készített. Az előző évben alakult bizottság 

koordinátora, a Világszolgálati iroda elnökhelyettese volt. Ezt a jelentést az 1995-96-os 

konferencia során felülvizsgálták. 

A Világszolgálati Konferencia Speciális Érdeklődésű Gyűlések Eseti Bizottságát az 1988-as 

világszolgálati konferencián szavazással hozták létre. Ennek a javaslatnak a WSC 

(Világszolgálati Konferencia) jegyzőkönyvében rögzített célja az volt, hogy segítsen 

nekünk, mint közösségnek megbirkózni és megoldást találni, a speciális érdeklődésű 

csoportok gyűléseinek kérdésére. Ezenkívül, ez a bizottság fórumként is szolgál a témával 

kapcsolatos ötletek megbeszélésére. 

A bizottság célja 

A bizottság az alakuló gyűlés nagy részét azzal töltötte, hogy megvitassa, mit szeretne a 

konferencia elérni. A vita eredményeként a bizottság a következő célokat tűzte ki: 

1) Megadni a speciális érdeklődésű gyűlések definícióját; 

2) Pontosan megvizsgálni, hogy milyen szerepet töltenek be a speciális érdeklődésű 

gyűlések az NA közösségében; 

3) Megadni a lehetőséget a közösségnek, hogy észrevételeket tegyen a kérdéssel 

kapcsolatban nyílt fórumokon keresztül; közvetlenül a csoportoktól és a tagoktól 

beérkező kérések, a Newsline, a Fellowship Report és a The NA Way Magazine-on 

keresztül; valamint a területnek küldött közvetlen üzenetek által 

4) Beszámolót készíteni, amit a NA tagok alapul vehetnek a speciális érdeklődésű 

gyűlések kérdéskörének megvitatásakor.  

A speciális érdeklődésű csoportok meghatározása 

A tanácskozások legelején, a bizottság megkísérelte meghatározni, hogy pontosan mi a 

speciális érdeklődésű gyűlés és hogyan illeszkedik ez a meghatározás az NA 

iránymutatásaihoz ebben a témában. Feladatunk ezen részében, egyaránt segítségünkre 

volt az Ideiglenes Útmutató a Szolgálati Struktúránkhoz valamint a Basic Text. 



Az Ideiglenes Útmutató a Szolgáltatási Struktúránkhoz szerint az „NA csoport minden 

olyan gyűlés, amely rendszeresen létrejön egy meghatározott helyen és időben, feltéve, 

hogy a Tizenkét Lépést és a Tizenkét Hagyományt követi”, valamint, hogy „egy NA 

csoport elsődleges célja hogy elvigye a felépülés üzenetét a még szenvedő függőnek, a 

felépüléshez szükséges azonosulás és egészséges légkör megteremtésével.” (Ideiglenes 

Útmutató a Szolgáltatási Struktúrához, 1988-as kiadás, 1. és 2. oldal) 

A Basic Text tovább pontosította ezt a 4. Hagyományban kijelentve, hogy „Két alaptípusa 

van a gyűléseknek: azok, amelyek a nagyközönség előtt nyitottak, és azok, amelyek 

zártak (csak függők vehetnek részt). A gyűlés formátum nagyon nagy mértékben 

különbözhet csoportonként: vannak sok-résztvevős gyűlések, s vannak egy beszélőre 

alapuló speaker meetingek, vannak kérdés-felelet formában működők és vannak 

meghatározott problémákat megvitatóak.” (Basic Text, Negyedik Hagyomány, 56. oldal) 

Néhány NA közösségben vannak gyűlések kifejezetten, férfiak, nők, melegek, 

szakemberek stb. részére. Ezek a tagok NA gyűléseket rendeznek, ahol a hangsúly a 

Narcotics Anonymousban történő drogfüggőségből való felépülésen van.  

A speciális érdeklődésű gyűlések típusai 

A Speciális Érdeklődésű Gyűlések Eseti Bizottsága levelet írt minden regionális elnöknek, 

reprezentatív információkat kérve a régiójukban zajló speciális érdeklődésű gyűléseikről. 

Az 58 NA régióból 24 válaszolt erre a kérésre. Íme, a felmérés eredményei: 

- A válaszadó huszonnégy régió közül húsz jelezte, hogy régióikban speciális 

érdeklődésűek számára gyűléseket tartanak. 

- A húsz régió összesen 184 speciális érdeklődésű gyűlésről számolt be. Egyes 

régiók azonban azt jelentették, hogy nem minden terület válaszolt az 

információkérésükre, ezért az adataik hiányosak. 

- A régiók különféle típusú speciális érdeklődésű gyűlésekről számoltak be. E 

típusok között voltak: férfiak, nők, melegek és leszbikusok, fiatalok gyűlése, 

ifjúsági gyűlés, párok gyűlése, egy agnosztikus gyűlés, egy betegség és gyógyulás 

meeting és egy „gyógyszerek” gyűlés. Más forrásokból arról is beszámoltak a 

bizottságnak, hogy néhány régióban vannak gyűlések vietnami veteránoknak, 

AIDS-eseknek, HIV-pozitívoknak és különböző fajta szakemberek számára. 

- A régiók közül, amelyek beszámoltak arról, hogy milyen régóta tartottak a 

speciális érdeklődésű gyűlések a saját határaikon belül, egy jelezte, hogy több 



mint öt éve zajlottak ezek a gyűlések, és egy régió jelentése szerint egy csoport 

hamarosan ünnepli a tizedik évfordulóját. 

- Noha a bizottságot tájékoztatták arról, hogy egyes területek irányelvei kizárják a 

speciális érdeklődésű meetingeket a gyűlések menetrendjéből, egyetlen régió 

sem jelentett be írásbeli, területi vagy regionális eljárásokat ebben a témában. 

Záró észrevételek 

A Speciális Érdeklődésű Gyűlések Eseti Bizottsága szinte a kezdetektől fogva megértette, 

hogy az NA-ban a speciális érdeklődésű gyűlések kérdésének megoldása lehetetlen 

lehet, hogy a témával kapcsolatos eltérő vélemények összeegyeztethetetlennek tűnnek, 

és valószínűleg nem vagyunk képesek olyan újszerű és alapos perspektívát kínálni, hogy a 

NA teljes tagsága azonnal elfogadja következtetéseinket. Úgy éreztük azonban, hogy ha 

képesek vagyunk objektív észrevételeket tenni a témában - szenvedélytől és érzelmektől 

mentesen -, akkor megfelelő szolgálatot tudunk tenni. 

Itt vannak következtetéseink: 

- A speciális érdeklődésű meetingek egy ideje léteznek az NA-ban.  

- A Tizenkét Hagyományban nem jelenik meg semmi, ami felhívja a csoportok 

figyelmét a speciális érdeklődésű gyűlések megtartására ellen, feltéve, hogy 

ezekben a csoportban is a tagság egyetlen feltétele a használat abbahagyásának 

vágya. 

- A speciális érdeklődésű gyűlések ott tudnak túlélni és kivirágozni, ahol szükség és 

igény van rá, nem léteznek olyan NA közösségekben, ahol erre nincs szükség és 

igény. 

- Az NA Világszolgálati Konferenciának nincs hatalma a csoportok számára 

irányelvet megszabni, és a regionális és területi szolgálati bizottságok sem 

rendelkeznek jogkörrel az irányelvek kialakítására, a csoportjaik döntése felett. A 

csoportokban jelen lévő egyetlen tekintély, egy szerető Isten, aki a csoport 

lelkiismeretében fejezi ki magát. 

- A Speciális Érdeklődésű Gyűlések Eseti Bizottsága arra a következtetésre jutott, 

hogy a különleges érdeklődésű gyűlések helyénvalóak egyes NA közösségekben, 

mivel ezek a gyűlések e közösségekben csekély ellenállás mellett léteznek és 

virágoznak. Az olyan NA közösségekben, ahol a speciális érdeklődésű gyűlések 

nem léteznek, és a szükség ezekre nem nyilvánvaló, nem indokolt létrehozni. 

- A beszámoló megállapításai helytállóak a Narcotics Anonymousra a mai napon.  



- Egyes területeken a speciális érdeklődésű gyűlések formái és témái bővültek, míg 

más területeken továbbra sem tapasztalható igény. A csoportok önállóságuk miatt 

megfelelnek arra, hogy eldöntsék szükségük van-e speciális érdeklődésű 

gyűlésekre. 


