
Openbare inligting 
en die NA-lid

Om NA se boodskap oor te dra, was ’n 
belangrike deel van baie van ons lede se 
herstel en het sommige van ons gehelp om 
ons vaardighede te ontdek en te ontwikkel. 
Die NA-boodskap van herstel kan met jou 
ondersteuning baie mense bereik. Om deel 
te wees van die OI-komitee gee jou ’n kans 
om ’n positiewe verskil in die lewens van 
ander te maak.

Wat is openbare inligting?
Die rol van die OI-komitee is om te verseker 

dat duidelike en akkurate inligting omtrent 
NA vir die publiek beskikbaar is. Die aanvraag 
vir inligting omtrent ons genootskap is groter 
as ooit. Om deel te wees van ’n komitee 
wat lydende verslaafdes by ons genootskap 
uitbring, is ’n beloning wat nie in woorde 
uitgedruk kan word nie, maar slegs ervaar 
kan word.

Wat is die NA-lid se 
verantwoordelikheid?

Ons moet verantwoordelikheid vir ons 
gedrag wanneer ons in die openbaar is, 
aanvaar wanneer ons ons as NA-lede identi-
fiseer. Dit is ’n vorm van openbare inligting. 
Elkeen van ons kan gesien word as ’n verteen-
woordiger van NA deur dié wat nie bekend is 
met ons program nie. Hoe ons ons fasiliteite 
onderhou wat ons vir vergaderings gebruik, 
beïnvloed ook hoe die publiek NA in die 
geheel beskou.

Nog ’n vorm van openbare-inligtingdiens 
word gelewer wanneer daar inligting of ’n 
aanbieding omtrent Narkotika Anoniem 
aangevra word. Wanneer daar ’n versoek 
gerig word, behoort ’n OI-komiteelid gekon-
tak te word. As ’n komiteelid nie beskikbaar 
is nie, moet die versoek oorgedra word aan 

’n groepdiensverteenwoordiger (GDV) of 
gebiedsvoorsitter. Ons hanteer versoeke op 
hierdie manier omdat elke versoek onmiddel-
like en gepaste aandag benodig. Wanneer jy 
genader word met ’n versoek, moet jy onthou 
dat dit nie ’n persoonlike versoek is nie maar ’n 
versoek vir Narkotika Anoniem in sy geheel is.

Wat is die belangrikheid van 
anonimiteit?

Dit is ’n “ons”-program en in openbare inlig-
ting is die begrip “Ek kan nie, maar ons kan” 
van kardinale belang. Ons geestelike basis 
van anonimiteit kan ernstige skade berok-
ken word deur lede wat onafhanklik optree.

Ons verskaf slegs ons voornaam, en nie 
ons van nie, en ons verskyn nie in die media 
as lede van Narkotika Anoniem nie. As deel 
van ons geestelike program van herstel vermy 
ons selfbevordering ten gunste van ’n meer 
nederige soort diens. In ons ervaring loop lede 
wat “mediasterre” word binne die verband 
van hulle lidmaatskap in NA, die gevaar om 
die geestelike basis van hulle herstel in gevaar 
te stel, sowel as om die publiek ’n onakkurate 
perspektief van herstel binne NA te gee.

Hoe raak lede betrokke?
Elke lid het ’n plek binne die openbare-in-

ligtingskomitee. OI waardeer en benodig jou 
insette, voorstelle, terugvoering en deelname. 
Ons nooi jou openlik uit om na ’n OI-komi-
teevergadering te kom. Soos die meeste 
dienskomitees het OI altyd gewillige hande 
en denke nodig.

Hoe word die werk gedoen?
Groepe kom dikwels bymekaar om 

’n gebiedsdienskomitee (GDK) te stig. 
Openbare-inligtingsdienste word voor-
sien deur ’n subkomitee van die GDK. Die 
OI-komitee ontvang versoeke van baie 
verskillende bronne, soos van individue, 
agentskappe en die media.

Van die maniere hoe ons inligting aan die 
publiek voorsien, sluit in:
 1. Om gehoor te gee aan versoeke vir spre-

kers deur kerke, burgerlike organisasies, 
skole of die media.

 2. Die ontwikkeling en verspreiding van 
plakkate, strooibiljette en ander openba-
rediensaankondigings om die publiek in 
te lig oor hoe om ons te bereik.

 3. Opleidingsdae en werkswinkels.
 4. Die pos van vergaderingslyste, inligtings-

briewe en pamflette aan mense wat in 
aanraking mag kom met verslaafdes.

 5. Werk saam met 'n hospitaal- en inrig-
tingskomitee aan oorvleuelende projek-
te.

 6. Waar telefoon- of kantoordienste nie 
beskikbaar is nie, mag ’n OI-komitee 
daarvoor verantwoordelik wees om ’n 
telefoonlyn te beman.

Praat met ’n GDV of iemand van jou plaaslike 
OI-komitee om betrokke te raak by enige van 
hierdie aktiwiteite. Ons kan nie hou wat ons 
het tensy ons dit weggee nie. Om diens te 
doen op die openbare-inligtingskomitee laat 
ons toe om juis dit te doen.
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