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Sånt som är på gång i Världsservice
som du kanske vill känna till!
Det finns två nya servicepamfletter tillgängliga, ”Ledarskap” och ”En introduktion till NA möten”. En vacker
jubileumsutgåva av sjätte upplagan av Basic Text och tre-metalls-medaljer finns nu också att tillgå. Besök
vår e-handel på http://www.na.org/online_literature_sales_entrance.htm
Ni kan hjälpa oss med det pågående Service System projektet genom att skicka in exempel på de bästa arbetssätten på lokal nivå. Vad gör ni i er NA-gemenskap som bidrar till att förbättra utförandet av service, att
bygga kommunikation och att mera framgångsrikt föra vidare budskapet till den beroende som fortfarande
lider?
Uppdaterade redskap för Ämnesfrågorna (IDT) för den här cykeln —Ledarskap, Kommunikation och Vår
frihet, vårt ansvar—finns tillgängliga online på http://www.na.org/IDT/IDT.htm.
Råtexter för granskning och input av självförsörjande pamfletterna och de föreslagna revideringarna av
In Times of Illness kommer att släppas för gemenskapens översyn mellan den 1 mars och den 30 maj 2009.
Mera information kommer att läggas ut på WSC-sidan allteftersom det blir tillgängligt – http://www.na.org/
conference/.
En enkät har lagts ut online för att samla in gemenskapens input för bokprojektet “Living Clean.” Ni kan
delta genom att gå in på http://www.naws.org/survey/index.php?sid=69453&lang=en.
Om ni är en region som inte har bildats genom delning av en befintlig region och skulle vilja bli behandlade
för att få säte vid WSC 2010 ber vi er att meddela oss före den 1 april 2009. Och om ni har synpunkter gällande säte vid WSC som ni önskar att vi tar med i våra diskussioner är vi alltid öppna för och söker era idéer!
Vi uppmuntrar alla att fundera över att skriva något i våra publikationer: särskilt dem av er som i Reaching
Out kan dela erfarenhet, styrka och hopp med beroende som “sitter inne”. Vi fortsätter att uppmuntra medlemmar att registrera sig för e-prenumerationer av The NA Way och NAWS News. Det hjälper oss att kommunicera mer effektivt och att kontrollera distributionskostnader. För mer information om riktlinjer för
hur man lämnar in material http://www.na.org/naway/submissionguides.htm eller http://www.na.org/reaching_out/index.htm.
Precis som världen i stort har vi ekonomiska utmaningar framför oss. Kostnaderna för att utveckla litteratur, översättningar, gemenskapsutveckling och workshops, WSC publikationer, frakt, offentliga relationer
och Världsservicekonferensens möte har ökat. Trots det kunde vi å era vägnar tillhandahålla gratis eller
subventionerad litteratur till ett värde av över $625,000 till medlemmar runtom i världen mellan juli 2007
och juni 2008. Vi vill också gärna höra er syn på varför regionala donationer inte kommer in till NAWS trots
att regionernas kostnader har minskat genom att delegaternas resor bekostas. Vi är glada om ni kontaktar
oss om detta.
Worldwide Workshops: Oakland, California, 27 februari–1 mars 2009 och 20-22 november 2009, Boston,
Massachusetts. Vänligen gå till http://www.na.org/nawsevents/event-reg.htm för mera information.
WCNA 33 kommer att hållas i Barcelona den 20–23 August 2009! Det senaste världskonventet i Europa var
1995 och nästa kommer att hållas 2027. Kom och var med oss under denna unika möjlighet att fira både vårt
tillfrisknande och vår mångfald. http://www.na.org/wcna/
Human Resource Panel ser över möjligheterna att förbättra processen för regioner, zoner och världsstyrelsen (WB) att lämna in namn för potentiella nomineringar till positioner i världsservice. Vänligen skicka era
beskrivningar av de processer ni använder för att utse dessa kandidater, till HRP hrp@na.org!
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pamfletterna. Det är vår plan att färdigställa dessa och bifoga
dem i nästa utskick till alla konferensdeltagare.
Vi avslutade vårt möte genom att tangera aktiviteten på
anslagstavlorna för Ämnesfrågorna (IDT) och vårt åtagande
att både bevaka dessa anslagstavlor och att upprätthålla
en livskraftig kommunikation med regiondelegater. I detta
syfte avsätter styrelsemedlemmar tid för anslagstavlorna
och vi har en plan för att rotera ansvaret för att bevaka dem.
Vi har också implementerat en plan för hur var och en av
styrelsemedlemmarna ska kontakta RDar regelbundet. Detta
är en möjlighet för oss att kommunicera en och en med er
genom denna cykel, dela erfarenheter och lösningar och
ytterligare stärka vårt partnerskap med er.

VÅR AMITIÖSA
KONFERENSCYKEL
GÅR FRAMÅT!
Vårt andra möte för denna cykel
började onsdagen den 22 oktober
vilket gav oss en extra dag för att
arbeta oss igenom en fullspäckad
dagordning. På grund av de
nuvarande ekonomiska utmaningarna runt om i världen
ägnade vi tid till en noggrann genomgång och diskussion
om vår ekonomiska hälsa. Som vilken organisation som helst
är vi fast beslutna att hålla oss a jour med förändringarna
i vår omvärld och noga övervaka och anpassa våra egna
aktiviteter så att vi på ett välbetänkt och ansvarfullt sätt kan
hantera vår gemenskaps resurser. Vi gick igenom planerna
för WCNA 33 och talade om den unika naturen hos ett
europeiskt världskonvent. För att bäst nyttja våra resurser är
det avgörande för oss att kunna planera detta världskonvent
baserat på förväntat deltagande.
Torsdagen var vikt för en utbildning av kontorets
medarbetare i facilitering som hölls av vår konsult Jim
DeLizia. Vi använde oss av de befintliga sessionsprofilerna
för modulerna om Ledarskap som vi först visade på WSC
2008 och som senare omarbetades och skickades ut till
konferensdeltagare. Det här gav oss möjligheten till konkret
arbete med sessionsprofilerna. Varje gång vi gör det här
hittar vi något som skulle kunna förbättras i dem. Under
hela dagen förstärktes vår insikt om vikten av att känna till
sessionsmaterialet väl och värdet i att ta sig tid för planering
före en session.
Fredagen upptogs av konferensens projekt med
uppdateringar och diskussioner om Service System,
Self-Support, och In Times of Illness projekten. Varje
styrelsemedlem som tilldelats ett projekt rapporterade om
dess framsteg och vi utvärderade det hittills gjorda arbetet
och bekräftade fokus och inriktning för varje projekt.
När vi var framme vid vårt mötes sista dag tog vi oss tid att
gå igenom vår arbetsplan för resten av konferenscykeln.
Arbetet kommer bland annat att omfatta nästa uppdatering
av vår strategiska plan i april 2009 och ett gemensamt möte
med Human Resource Panel i januari. Vi fortsatte också vårt
projektarbete med en uppdatering från arbetsgruppen för
“Living Clean”. I oktobernumret av The NA Way publicerades
information för att förklara projektet och söka input från
gemenskapen. Informationen finns också tillgänglig online
och i detta nummer av NAWS News. Inom en vecka efter att
vi lade ut inputfrågorna för “Living Clean” på nätet fick vi in
trettio svar. Vår förhoppning är att detta flöde kommer att
fortsätta och därmed säkerställa ett stort deltagande från
gemenskapen.
På lördagen gick vi också igenom och utvärderade de
reviderade servicepamfletterna. Vi uppnådde koncensus
gällande ”En introduktion till NA-möten” och ”Ledarskap”

SERVICEPAMFLETTER
Som ni vet finns det fyra servicepamfletter ute för distribution
medan råtexter för ytterligare
fyra stycken skickades till
konferensdeltagarna i januari 2008
som sedan gavs en gransknings och
input period mellan maj och juli. Vi
rapporterade i oktobernumret av
NAWS News att inputen från gemenskapen övervägdes på
vårt augustimöte där vi också beslutade att sammanfoga
de två ledarskapspamfletterna och texten om “Fördelarna
av service” för att av dessa tre skapa två servicepamfletter.
Det är väl värt att lägga märke till att gransknings och input
perioden för SPerna verkade fungera mycket bra. Vi var
tacksamma att få in en mängd tänkvärd input från många
regioner. Revideringarna av ”En introduktion till NA-möten”
och Ledarskap färdigställdes och de kommer att släppas
snart. Men vi har inte kunnat uppnå koncensus gällande
”Fördelarna av service” pamfletten och har därför beslutat
att lägga den på is under oöverskådlig tid. Vi har en ambitiös
konferenscykel och vi tror att det var välbetänkt att skjuta
fram all vidareutveckling av denna text. Faktum är att vi
inte har några omedelbara planer att påbörja arbete på nya
servicepamfletter under denna konferenscykel.

ÄMNESFRÅGORNA (IDT)
Våra Ämnesfrågor för den här
tvåårscykeln är grundade på “Vår
frihet, vårt ansvar” vilket också är
temat för cykeln. På sätt och vis är vi
med dessa IDTer i början av cykeln. Vi
har märkt att Ledarskapssessionerna
kan bli invecklade och långvariga,
men att vi trots det lyckas
kommunicera materialets innehåll
genom workshops. Vi tror att Ledarskapssessionen på
konferensen hjälpte oss att förstå materialet och vi finslipade
vår förmåga på de två Ledarskapssessionerna under
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utbildningen av styrelsens faciliteringskunskaper i oktober.
Även om det är så vi uppfattar det, skulle vi vilja höra ifrån er
om era erfarenheter med sessionerna. Tyckte ni att RKMerna
förstod och tog till sig sessionerna? Hur har ni anpassat dem
för att göra dem mera användbara för RKMer och andra
deltagare? Finns det något som borde läggas till i den här
diskussionen?
Vår frihet, vårt ansvar utgör en egen ämnesfråga under den
här cykeln. Vi tror att vi, i och med friheten att förverkliga våra
drömmar och uppleva de mirakel som sker när man lever
drogfri som vi har fått genom tillfrisknandet, har ett ansvar
att bevara den friheten för vilken som helst beroende som
söker tillfrisknande. Vi skulle vilja veta om medlemmar ser
kopplingen mellan att tacksamt ge tillbaka till vår gemenskap
och en förhöjd frihet för dem själva. Har ni upplevt att den
här profilen är till hjälp i att förmedla det budskapet?
Slutligen, Att bygga kommunikation är ett ämne som
kräver diskussion genom hela gemenskapen. Enighet
främjas genom effektiv kommunikation vilket hjälper till
att hålla vår gemenskap levande och växande. Pålitlig,
regelbunden kommunikation hjälper oss att gå framåt
i att förverkliga visionen att en dag ska varje beroende i
världen ha möjligheten att erfara tillfrisknande på sitt eget
språk och sin egen kultur. För att uppnå detta behöver vi få
kommunikationen att flöda från grupper till distrikt, distrikt
till regioner, regioner till zoner och NAWS och mellan alla
tänkbara kombinationer däremellan.
Vid WSC 2008 diskuterade vi vikten av att få återkoppling
från RDar. Vi vill veta hur de här sessionerna fungerar i era
gemenskaper. Kan RKMerna hålla och få gehör för dessa
sessioner i sina distriktsservicekommittéer? Vilka är och var
finns stötestenarna och hur har ni skräddarsytt sessionerna
för att nå alla medlemmar? Hjälp oss med det här. Vi tjänar
tillsammans för att vår gemenskap ska växa och vi ska kunna
välkomna beroende till ett nytt sätt att leva. Vi har reviderat
sessionsprofilerna för att rikta de här diskussionerna mot
lösningar och inkluderar dem med detta utskick. Allt material
om Ämnesfrågorna finns utlagt online på www.na.org/IDT/
IDT.htm. Var snäll och skicka oss era idéer och erfarenheter till
worldboard@na.org. Vi är angelägna om att höra ifrån er.

medicinering och genom att förlänga det här avsnittet
hoppas vi kunna erbjuda erfarenheten från våra medlemmar
runt om i världen. Den här råtexten har tagit upp avsnitt som
fokuserar på dödliga sjukdomar, frågor om mental hälsa och
att stötta medlemmar som lider av sjukdomar. Utöver det
avspeglar råtexten våra medlemmars erfarenhet av kroniska
sjukdomar och kronisk smärta, att informera sjukvårdare och
att ta hand om akuta sjukdomsattacker.
In Times of Illness godkändes vid WSC 1992. Vi hoppas kunna
avspegla sexton års utveckling och erfarenhet i den här
revideringen. Med tillväxten av vår gemenskap och våra
delade erfarenheter av sjukdom är den här revideringen
omfattande och häftet har blivit tjockare.
För närvarande förväntar vi oss att råtexten under en nittio
dagars period från den 1 mars till den 30 maj 2009 kommer
att finnas tillgänglig för gemenskapens granskning och input.
Om vi kan släppa råtexten tidigare kommer vi att göra det,
vilket skulle ge medlemmar utökad tid för sin granskning.

UPPDATERING AV KONFERENSENS PROJEKT

Arbetsgruppen för Service System har också träffats två
gånger. Det här projektet har i uppdrag att utveckla en
vision för alla NA-service ansträngningar och att lägga en
ram för rekommendationer till att förbättra vårt sätt att
utföra service.
Vår största utmaning nu är att engagera gemenskapen i en
meningsfull diskussion som kan leda till en omformning
av våra serviceansträngningar och i slutänden att skapa
redskap som kommer att hjälpa oss att utföra service mer
effektivt—antingen en revidering av En guide till local
service och/eller skapandet av andra redskap. Vår strategiska
plan förklarar att projekten kommer att “vara grundat i en

Living Clean
När det här är skrivet och ni har läst det har arbetsgruppen
för “Living Clean” träffats två gånger.
Arbetsgruppen samlades första gången den 12-13
september. Vi gick igenom projektplanen för den här boken
som antogs vid WSC 2008, men idén för den har nästan hela
tiden funnits på “önskelistan för litteratur” från 1983. Gruppen
var överens om att tonen och stilen för boken skulle likna
den i Basic Text: direkt, ärlig och rakt på sak.
På arbetsgruppens andra möte den 6-8 november
förstärkte gruppen den inriktningen, finslipade upplägget
och gick igenom svaren från online enkäten till dags dato.
Arbetsgruppen är förtjusta över medlemmarnas gensvar
som fokuserar på och beskriver erfarenheter inom olika
områden av tillfrisknandet. En kopia av uttalandet i enkäten,
som publicerades i The NA Way Magazine är inkluderat i det
här numret av NAWS News. Vi uppmuntrar alla läsare att ta
sig tid att fylla i enkäten och att använda den i workshops. Vi
har alla erfarenheter i tillfrisknandet att dela med oss av och
vi hoppas att höra ifrån var och en av er.

Service System

In Times of Illness
Arbetsgruppen träffades den 16-18
oktober 2008 i Chatsworth, Kalifornien,
för att gå igenom det första utkastet
för det reviderade häftet och också ge
ytterligare erfarenhet till ett andra utkast.
Den reviderade råtexten har ett utökat
avsnitt som handlar om medicinering
i tillfrisknandet. Vi har hållit otaliga
workshops i gemenskapen om ämnet
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analys av framgångsfaktorer som fungerar genom hela
servicestrukturen, såväl som att ge utrymme för flexibilitet i
att möta unika lokala behov”.
Ni kan hjälpa till med denna ansträngning direkt genom
att skicka in era bästa arbetssätt från lokal nivå. Vad gör ni
i er NA-gemenskap som bidrar till att förbättra utförandet
av service, att bygga kommunikation och samverkan och
mera framgångsrikt föra vidare budskapet till den beroende
som fortfarande lider? Var snäll och skriv till World Board
(worldboard@na.org) och berätta.

Vi är glada att ha mer är 50 000
prenumeranter av The NA Way inklusive
cirka 42 000 av pappersversionen. Men på
grund av de ekonomiska utmaningarna
i dagsläget och också nära $170 000
i tryckkostnader förra året, tror vi att
det är dags att öka antalet elektroniska
prenumerationer för att bidra till att minska
tryck- och portokostnader. Var snäll och
hjälp oss nyttja vår gemenskaps resurser på
ett ansvarsfullt sätt genom att uppmuntra
medlemmar att prenumerera elektroniskt.

Self-Support
När ni läser detta nummer av NAWS News
kommer arbetsgruppen för Self-Support att
ha träffats två gånger. Gruppens första möte
hölls i augusti där de började diskutera idéer
för en revidering eller ersättning av de
befintliga självförsörjningspamfletterna
(IP #24, Vad är korgen till för? och #25,
Självförsörjning: princip och tillämpning).
Styrelsen diskuterade och svarade an på
arbetsgruppens idéer vid vårt förra möte
och nu förbereder de en renodling av
de råtexter de har utvecklat.
En av de två texterna som arbetsgruppen har satt samman
är den ena en kortare, mer grafiskt orienterad text riktad till
gruppen som förklarar alla“hur”och“varför”för gruppens bidrag.
Den andra texten är mera filosofisk och riktad till medlemmar,
en genomgripande omskrivning av Självförsörjning: princip
och tillämpning. Dessa texter kommer att gå ut på en nittio
dagars gransknings och input period i mars och de kommer
att inkluderas i Conference Agenda Report. (Vi hoppas att den
kortare mera grafiska texten i slutänden kommer att betecknas
som konferensgodkänd istället för gemenskapsgodkänd
så att lokala språkgemenskaper kan göra alla nödvändiga
revideringar i texten när de översätter den.)

Prenumerera online på
http://www.na.org/naway/naway-toc.htm

NA TIDSKRIFTER
Oktobernumret av The NA Way Magazine betecknade
roteringen av medlemmar i arbetsgruppen för NA Way. Som
vi tidigare gjort när vi roterar medlemmar i arbetsgruppen
fick nya arbetsgruppsmedlemmar i en utbildningsprocess
observera gruppens aktiviteter i ”realtid” under de första
två månaderna, vilket bland annat inkluderade bevakning
av granskningsprocessen för oktobernumret av tidningen.
De flesta av arbetsgruppens aktiviteter sker via internet
genom e-post och användning av en tilldelad ftp sida.
Arbetsgruppen träffas en gång per cykel och mötet är
inplanerat i mars 2009.
Reaching Out, vårt nyhetsblad som publiceras kvartalsvis för
dem som tillfrisknar när de “sitter inne” är utformat för att göra
tillfrisknande, hopp och inspiration tillgängligt för personer
på kriminalvårdsanstalter. Det är också ett effektivt redskap
för dem som tillfrisknar när de har ”muckat” och för att tjäna
gemenskapen, särskilt S&I underkommittéer. Arbetsgruppen
för Reaching Out utför de flesta av sina uppgifter via epost med fokus i första hand på att gå igenom innehållet
i nyhetsbladet, men under denna konferenscykel kommer
arbetsgruppen också att samla och överväga olika sätt att
bättre stödja och engagera lokala S&I kommittéer.
Vi uppmuntrar alla att fundera på att skriva något för att
fylla sidorna i våra tidskrifter, särskilt dem av er som kan
dela erfarenhet, styrka och hopp med beroende som “sitter
inne”. Skriv bara så som du skulle dela på ett möte—och
bry dig inte om stavning, grammatik eller om du väljer rätt
ord. Vi tar hand om alla de detaljerna innan ditt brev, din
artikel eller annat material går till tryck. Vi söker också alltid
foton från NA-grupper och evenemang och bevis för “NA i
världen omkring oss” (sådant som din special lackade bil, din
hemmagrupps egna polettställ eller andra roliga NA-grejor).
Ni kan lämna in material till The NA Way via naway@na.org
och till Reaching Out via fsmail@na.org.

Säte vid WSC
Vi kommer att lägga ramarna för diskussioner i den här frågan
under denna konferenscykel för att kunna diskutera saken
vidare vid WSC 2010. Det föreligger ett moratorium för att ge
säte för regioner som bildats genom delning fram till WSC
2012. Det kommer att ge konferensen tid att diskutera detta
viktiga ämne. Om ni är en region som inte bildats genom
delning av en befintlig region och skulle vilja behandlas för
att få säte vid WSC 2010 ber vi er att låta oss veta det före
den 1 april 2009. Det kommer att ge oss tid att påbörja en
dialog med varje region som ansöker om säte för att kunna
få information för konferensen att överväga. Och om ni har
idéer som ni vill att vi överväger i våra diskussioner i frågan
om säte vid WSC är vi alltid öppna för och söker dem!
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av litteraturförsäljningen, debiteras för faktiska kostnader.
Det här är ett område som arbetsgruppen för Business
Plan kommer att diskutera i december och vi förväntar oss
att tvingas höja våra frakt- och hanteringskostnader inom
en snar framtid.
Kostnadsökningen för gemenskapsutveckling, workshops
och offentliga relationer berodde främst på antalet
förfrågningar vi fick och antalet som vi sa ja till. Under
den förra konferenscykeln inkluderade detta sjuttiofyra
workshops och zonforum och mer än fyrtio professionella
evenemang. Detta är utöver ett stort antal gemenskapsoch professionella evenemang som vi inte deltog vid,
men för vilka vi tillhandahöll material och resurser. Antalet
förfrågningar vi får fortsätter att öka och vi kan helt enkelt
inte närvara vid dem alla. I många delar av vår världsvida
gemenskap, på platser som Östeuropa och Ryssland,
Indonesien, Nepal, Indien och Mellanöstern, har NAWS
insatser utvecklats till att finansiera deltagande av lokala
medlemmars närvaro. När reskostnader fortsätter att öka,
ökar även dessa kostnader.
Utöver detta påbörjade NAWS år 2000 full finansiering av
konferensdeltagare till Världsservicekonferensen (WSC), en
handling som fick stöd av vår världsvida gemenskap. Vid den
tidpunkten trodde vi att regioner som tidigare finansierat
sina deltagare, i vårt partnerskap skulle donera medel till
NAWS för att minska kostnaderna för WSC. Som vi har
rapporterat har detta ännu inte förverkligats. Samtidigt har vi
ökade kostnader för konferensen där ökningen varit mer än
$100,000 från WSC 2006 till WSC 2008. Vi hoppas att de av er
som läser den här informationen för första gången kommer
att diskutera den under era regionservicekommittémöten.
Till dags dato har NAWS inte fått in ytterligare bidrag
från regioner, tillräckliga för att täcka kostnaderna för att
finansiera delegaterna. Vi är traditionellt motvilliga att öppet
diskutera frågor om pengar i vår gemenskap, ändå kan vi
inte förstå varför vi som gemenskap under de år som gått
sedan antagandet om finansiering av delegater, som en del
av policyn för den tvååriga konferenscykeln vid WSC 2000,
fortfarande inte stödjer Världsservicekonferensen genom
regionala bidrag. Och bidrag ökar heller inte under det
året då vi har konferensen, i själva verket går de ofta ner lite
vilket tycks bero på den kostnad det innebär för regionerna
att finansiera sina alternerande delegater. Det största
flertalet amerikanska regioner som förr i tiden bekostade
sina delegaters närvaro vid WSC bidrog under det senaste
finansiella året inte tillräckligt för att minska kostnaden för
finansieringen.
Självklart förstår vi att gemenskaper som är nya och under
utveckling kanske behöver tid för att bli fullt självförsörjande,
dessa NA-gemenskaper bidrar i allmänhet något och är
stolta över att kunna ta ett sådant steg. Men vi är fortfarande
förvirrade över att utvecklade och fungerande NAgemenskaper inte har fortsatt att donera åtminstone samma

Båda dessa tidskrifter finns tillgängliga online på vår sida
för rapporter och tidskrifter: http://www.na.org/reports.
htm. Precis som med allt vårt arbete hoppas vi alltid att ni
låter oss veta om ni har förslag för The NA Way Magazine
eller Reaching Out. Var snäll och mejla oss era idéer och er
feedback på worldboard@na.org eller naway@na.org.

EKONOMISK UPPDATERING
Vårt tema för den här konferenscykeln är “Vår frihet, vårt
ansvar”. Vi tror att det innebär att vi har givits gåvan av
tillfrisknande och att vi i gengäld utövar vårt ansvar att
ge tillbaka till gemenskapen så att andra också kan finna
tillfrisknande. Vi utövar delvis vårt ansvar genom att dela
med oss av information, så vi inkluderar den här NAWS News
artikeln för att ge alla medlemmar en uppdatering av vår
nuvarande ekonomiska situation. Genom vår rapportering
är många medlemmar medvetna om de omständigheter
som bidrog till en nedgång av intäkter och ekonomisk
förlust i samband med WCNA 32 i San Antonio samt
frågor som har att göra med kostnader och beräknade
kostnader för WCNA 33 i Barcelona. Det vi har kvar att
diskutera med er är de ekonomiska trenderna som antingen
börjar visa sig eller fortsätter inom andra NAWS-aktiviteter
utöver världskonventet. Vi ägnade väldigt lång tid vid vårt
oktobermöte till att gå igenom ekonomiska data och trender
för NAWS. Vi kommer att tillhandahålla information i 2008 års
Annual Report som vi förväntar oss att ha färdig under tidiga
2009, men vi vill börja med att redan nu låta er veta vilka en
del av våra utmaningar är.
De områden som överskred budget under vårt föregående
ekonomiska år, som avslutades den 30 juni 2008, inkluderar
utvecklingslitteratu, översättningar, gemenskapsutveckling
och workshops, WSC-publikationer, frakt, offentliga relationer
och Världsservicekonferensens möte. Den sjunkande
växelkursen för dollar och höjningen av bränslekostnader
som påverkar resande och frakt, påverkar också många av
dessa områden.
Vi spenderade nästan $140,000 mer än vi hade budgeterat
för till utvecklingslitteratur och subventioner. Vi fortsätter att
söka sätt att minska de här kostnaderna genom produktion
av litteratur lokalt samt en mängd andra sätt, men vi tror att
distributionen av gratis eller subventionerad litteratur till
ett värde av $625,000 förra året till medlemmar runt om i
världen, definitivt är i linje med vårt uttalade syfte.
Vi spenderade ungefär $80,000 mer än budgeterat för WSCpublikationer. Det här beror definitivt på ökade kostnader för
översättningar, en ökning av antalet språk som vi översätter
till och ökade fraktkostnader.
Våra kostnader för frakt under det senaste finansiella året
uppgick till över $140,000 mer än vi faktiskt debiterade
för frakt. Vi ådrog oss denna förlust från mindre än hälften
av litteraturen som fraktades, eftersom kontor som har
kontrakt för att köpa litteratur, vilket är över femtio procent
5
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Association och Association of Family Physicians. Vi valde att
delta på dessa evenemang eftersom många psykologer och
familjeläkare kommer i kontakt med beroende. Genom att
informera dessa professionella om NA kan vi säkerställa att
de kan erbjuda ett alternativ för tillfrisknande till sina klienter
och patienter.
NAWS fungerade som partner vid tio samverkansevenemang
med betrodda tjänare från Iowa, Mid-America, ABCD,
Montana, New England, Show Me och Southern California
regionerna. Vi samarbetade också med den svenska
regionen vid två evenemang varav ett var en NAWSpresentation på the World Forum Against Drugs, som hölls
i Stockholm Sverige. Denna grupp professionella ville ha
information om vår världsvida gemenskap och de var
särskilt intresserade av NA Iran. Alla våra OR-ansträngningar
hjälper NA att uppfattas som ett livskraftigt och trovärdigt
program för tillfrisknande runt om i världen.

summa som de spenderar på delegaters resa till WSC som
de gjorde under de tidigare konferenscyklerna.
NAWS tittar på sätt att minska kostnader och kan alltid
välja att minska mängden gemenskapsstöd och offentliga
relationsaktiviteter, trots gemenskapens ständigt ökande
krav, men vi tror att dessa aktiviteter är direkt länkade
till att fullfölja vårt uppdrag och vår vision. Minskat
deltagande vid professionella evenemang, minskning
av litteratursubventioner för samverkan vid offentliga
relationsevenemang och att förändra kriterierna för att
överväga delaktighet vid gemenskapsutvecklande resor och
workshops är alla steg som kan tas. Vi har ändå tagit stora
steg genom offentliga relationer för att hjälpa professionella
att se NA som ett livskraftigt och trovärdigt program för
tillfrisknande. Lokala gemenskaper får energi och entusiasm
genom sitt deltagande i samverkan vid evenemang och vår
infrastruktur och gemenskapens tillväxt har haft fördel av
utvecklingsresor och workshops. Därför hoppas vi att alla
steg vi kanske måste ta för att minska stöd till gemenskapen
är tillfälliga lösningar och att ökade bidrag kommer att hjälpa
oss att uppnå större finansiell stabilitet.
Vi vill arbeta mot att förverkliga vår vision och vi behöver er
ekonomiska hjälp för att göra det. Vi behöver dela ett större
finansiellt ansvar med våra partners, medlemmarna i NAs
gemenskap. Vi skulle också vilja höra varför ni tror att regionala
bidrag inte kommer in till NAWS trots att regionernas
kostnader har minskat genom finansiering av delegaterna.
Vänligen känn er fria att kontakta oss på worldboard@
na.org med kommentarer, förslag och lösningar. Vi tror att
vi tillsammans kan fortsätta att föra vidare budskapet i hela
världen så att ingen beroende behöver dö utan att ha haft
möjligheten att erfara tillfrisknande.

WORLDWIDE WORKSHOPS
Ni kanske är intresserade av att få veta att vi har bestämt
datum och platser för två amerikabaserade världsvida
workshops under 2009. Den första kommer att hållas i
Oakland, Kalifornien under helgen den 27 februari–1 mars
2009. Vi är väldigt ivriga att träffa medlemmar i Northern
California regionen och även dem som säkert kommer att
resa till “NoCal” från kringliggande distrikt och regioner.
En nedladdningsbar flyer och online registrering för den
världsvida workshopen i Oakland finns på vår hemsida
http://www.na.org/nawsevents/event-reg.htm.
Vi har också utsett en plats samt datum för en världsvid
workshop i höst: den 20-22 november 2009, i Boston,
Massachusetts. Återigen kommer det säkert att vara ett
utmärkt tillfälle att interagera med medlemmar i och runt
Boston med omnejd. Vi kommer att ha mera detaljer om
WWW i Boston allteftersom vi kommer närmare i tid och
när dessa detaljer har fastställts kommer vi att lägga ut en
flyer och online registrering på hemsidan. De här kommer
att vara de enda amerikabaserade världsvida workshoparna
för 2008-2010-års konferenscykel.
Vi hoppas att alla kommer att hjälpa till att nå ut med
informationen om dessa workshops och därmed
säkerställa att de blir framgångsrika evenemang. Kom
ihåg att registreringen är gratis och att workshoparna är
utformade för att intressera varje NA-medlem, inte bara
dem som är engagerade i strukturerad NA-service. Det är
en utmärkt möjlighet för medlemmar att dela med sig av
vad som sker i deras NA-gemenskaper och att bredda sitt
perspektiv genom att höra och se vad som sker på andra
ställen inom NA.

OFFENTLIGA RELATIONER
NAWS närvarade vid flera professionella
evenemang och samarbetade med
lokala betrodda tjänare i att informera
professionella om tillfrisknande i
Anonyma Narkomaner. De professionella
uppskattar närvaron av NA-medlemmar
från sitt geografiska område på dessa
nationella konferenser. De kan få tillgång
till lokala möteslistor, fråga om möten i området och kan
etablera kontakter med NA-medlemmar nära dem. De
lokala NA-medlemmarna som närvarar vid konferenser med
NAWS får möjlighet att skaffa sig kontaktinformation till
professionella och erbjuda presentationer för professionella
som arbetar i det lokala samhället.
NAWS närvarade vid konferensen för the American
Correctional Association och vi deltog och höll en
presentation vid konferensen för the Southwestern School
for Behavioral Health Studies. Utöver det var vi för första
gången på konferenserna för the American Psychological
6
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under en testperiod. Vår förhoppning är att få en permanent
plats i Indien varifrån distrikt och isolerade grupper kan
beställa litteratur närhelst de behöver den.
NA i Indien fortsätter att växa blygsamt och outreach har
definierats som en prioritet för regionen. Under de sex
månaderna mellan regionala möten upprätthåller RDn
kontakten mellan isolerade grupper och tillhandahåller
startpaket för nya grupper. Regionala betrodda tjänare
förstår den viktiga rollen offentliga relationer och
litteraturöversättning spelar i att främja deras gemenskap och
NAWS förblir engagerat i att hjälpa dem i dessa ansträngningar.
OR-underkommittén har varit särskilt effektiv i Kolkata under
de senaste cyklerna och blir regelbundet inbjudna att delta
i samhälleliga sammankomster och evenemang. Ett tillskott
av nya och gamla medlemmar till OI i Mumbai tycks vara ett
positivt tecken på deras ansträngningar. Flera gemenskaper
har också aktiva översättningsprojekt, bland annat i bengali,
hindi, kannada, manipuri och marathi. Med dessa outreach
aktiviteter inom OR och översättning förväntar vi oss fortsatt
rörelse framåt för NA i Indien.

GEMENSKAPSWORKSHOPS
Edmonton, Alberta, Kanada
Mer än hundra medlemmar dök upp på Edmontondistriktets
första offentliga relationslärodag den 23 augusti 2008 i
Edmonton, Alberta, Kanada. Dagen började med frukost och
en workshop om traditionerna som fokuserade på enighet
och dagen avslutades med en OR-övning som bland annat
inkluderade ett rollspel där betrodda tjänare visade hur man
håller en PR-presentation. Detta efterföljdes av en middag, ett
möte och en fest. Totalt faciliterade NAWS fyra workshops för
distriktet. Lärodagen tycktes generera positiv entusiasm för
service hos ett antal medlemmar som kommit för att tjäna i
flera olika underkommittéer i distriktet.

Canadian Assembly of NA
Canadian Assembly höll sitt årliga möte den 26-29 augusti
i Charlottetown, Prince Edward Island. Samlingen gick igenom sin strategiska plan och uppdaterade den så att den
innehåller punkter för redovisningsskyldighet och prioriterade planer. De använde sig av smågruppsdiskussioner innan
de uppnådde koncensus. De deltog också i båda sessionerna
om Ämnesfrågan Ledarskap som faciliterades av NAWS. IDTsessionerna var tänkta att utbilda regiondelegater och alternerande för att hjälpa dem i sina regionala ansträngningar.
På samma resa höll NAWS fyra workshops på the Canadian
Convention of NA 16, som hölls den 29-31 augusti. Vi bjöd
in den regionala delegaten från Ontario för att hjälpa till
att facilitera Ledarskapssessionen och ordföranden från
Fellowship Development kommittén från Eastern Canada
att delta i faciliteringen av OR-workshopen. Det gav
CANA-medlemmar möjligheten att få pratiskt erfarenhet
av att facilitera. Fredagen den 29 augusti var professionella
från närsamhället inbjudna till konventet för att få en
praktisk förståelse av NA, få erfara möten och träffa lokala
NA-medlemmar. Det var inte många professionella som
deltog, kanske på grund av att det var en långhelg mitt
i sommaren, men de som kom välkomnades och fick
information om NA.

Inland Empire West Area
NAWS bjöds in att delta i en distriktsworkshop i mitten av
september i det för oss närliggande Pomona, Kalifornien.
Detta dagslånga evenemang bestod av fyra workshops
varav två hölls av NAWS och två av lokala betrodda tjänare.
Under vår del av tiden höll vi två av Ämnesfrågesessionerna,
Ledarskap och Att bygga kommunikation. Många av de
närvarande medlemmarna hade erfarenhet av service på
grupp- och distriktsnivå, medan det bara var några få mer
erfarna medlemmar som deltog. Sessionerna möttes med
stor entusiasm och vår känsla var att materialet gav många
av medlemmarna energi och en iver att göra service. Även
om vi inte dagligen har chansen att delta i mindre lokala
workshops som den här, bidrog det till att påminna oss om
den inverkan effektiva RDar kan ha på sin lokala gemenskap
genom att hålla Ämnesfrågeworkshopar. Vi hoppas att ni
kommer att fortsätta ge oss information om sessionerna vi
utvecklar så att vi bättre kan hjälpa till att göra workshoparna
framgångsrika.

Indien

Midwest Zonal Forum

I september närvarade NAWS vid halvårsmötet för the Society
of the Indian Regional Service Committee of NA (SIRSCONA),
en av Indiens regioner, som hölls under tre dagar i Mumbai
(tidigare Bombay). Många RKMer från regionen deltog såväl
som gästande RKMer från Indiens Northeastern Regional
Forum (NERF). Utöver det deltog två representanter från
den nya NA-gemenskapen i grannlandet Bhutan för att få
erfarenhet av en fungerande servicekommitté i arbete.
Som vi har rapporterat tidigare är regelbunden och effektiv
litteraturdistribution ett mål I Indien. Under det senaste året
har NAWS koordinerat litteraturdistribution till efter varje
SIRSCONA-möte. Under den här resan ordnade vi en plats
för förvaring och distribution som vi kommer att använda

I mitten av oktober reste vi till Minneapolis, Minnesota
för ett helgevenemang där Midwest Zonal Forum,
Minnesota regionservicekommittén och det 26e
Minnesota NA konventet stod som värdar. Vi faciliterade
Ledarskapsworkshoparna I och II och även workshopen om
Att bygga kommunikation. Vi gav en NAWS-uppdatering och
höll en öppen session med en frågor-och-svar dialog. Det var
en utmaning att ta sig igenom Ledarskapsmaterialet, men vi
tog oss igenom båda sessionerna på tre och en halv timme.
Ungefär 200 deltog i evenemanget däribland föredetta
och aktuella RDar och deras alternerande, betrodda tjänare
från distrikt och region och en del människor som bara var
7
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intresserade och engagerade NA-medlemmar. De kom
från Minnesota, Wisconsin, Michigan, Ohio, Indiana, Illinois,
Iowa, och båda Dakotas. Det här var ett utmärkt tillfälle att
arbeta med en varierad blandning av deltagare. Det var
särskilt värdefull för RDarna och de alternerande att jobba
med Ledarskapssessionerna igen och precis lika viktigt för
dem att ha ännu en möjlighet att observera och öva på sina
faciliteringstekniker för att stärka sin förmåga att leda dessa
sessioner i sina lokala gemenskaper.

medan andra sitter och tittar på människor på uteserveringarna. Du
tittar på klockan och inser att timmarna som gått känns som minuter
och det är dags att ta tunnelbanan som bara ligger några få meter
bort. Dina vänner tar en snabbﬁka till inför resan och ni är nere
på tåget innan ni vet ordet av. Ni upptäcker att tåget är fullt av
andra som bär konventbrickor och du lär känna några nya vänner på
vägen till konventhallen. Efter några stationer och några minuter går
du igenom Diagonal Mar, ser ut över havet och vandrar in i konventhallen
för att hitta din plats på huvudmötet.... Mötet tar slut alldeles för
fort, tårarna, skratten, enigheten. På andra sedan gatan äter du en
paella som är lagad på rätt sätt och åker sedan med dina vänner
för att dansa, sjunga och njuta av de sköna ljuden av Medelhavet, av
Europa, av världen, av tillfrisknandet. Att skratta tillsammans, att
älska tillsammans: tillfrisknandet har inga gränser. Tidigt på morgonen
kramar du nya och gamla vänner god natt, går tillbaka till ditt hotell,
gör det bekvämt för dig på ditt rum och tänker för dig själv: ”Jag visste
aldrig att det kunde vara så här bra”. Kärlek utan gränser – Love
without Borders – Amor sin fronteras.

Western Services Learning Days 22
NAWS deltog i WSLD 22 som hölls den 10-12 oktober på
Makaha Valley Resort på ön Oahu i Hawaii. Före servicedelen
av detta evenemang hölls en workshop för professionella i
området. Flera olika socialtjänstrepresentanter deltog i den
dagslånga workshopen som inkluderade presentationer
av professionella inom vården, kriminalvården samt NAWS.
Workshopen erbjöd dem som deltog moduler for fortsatt
utbildning (Continuing Education Units) vilket tycktes
generera intresse och också gav deltagarna mervärde.
Workshopens organisatörer arbetade väldigt hårt för att
sortera upp de ibland förvirrande kraven för att tillhandahålla
CEUs. Den här ansträngningen bidrog till framgången med
evenemanget och bidrog till närvaron av närmare sextio
professionella.
Servicelärandedelen av evenemanget började på fredag
eftermiddag och löpte parallellt med workshopen för
professionella och tog upp ett brett spektra av ämnen såsom
Att bygga relationer med samhället, Så du vill vara GSR/RKM,
Sponsorskap innanför murarna, Enighet och Klarheten i
vårt budskap. Allt detta gjordes med en unik Hawaiansk stil
– en hula-hula presentation precis före fredagens talarmöte
och leis (blomkransar) för var och en av huvudtalarna.
Deltagare kom från runt om i världen med medlemmar från
Storbritannien och Filippinerna samt flera från de västliga
staterna i USA såsom Washington, Arizona, Kalifornien,
Oregon och Nevada. WSLD 23 kommer att hållas på en plats
i Central California regionen under hösten 2009.

Mer än tusen människor har redan förregistrerat sig för
WCNA 33. Hundratals rum har reserverats och post-WCNA
kryssningen slår nya försäljningsrekord. Missa inte den här
erfarenheten. Världskonventet har inte hållits i Europa sedan
1995 och kommer inte att komma tillbaka till Europa igen
förrän 2027. Var kommer du att vara? Det finns hotellrum för
alla smaker, preferenser och budgetar.
Gå till www.na.org/wcna för den allra senaste informationen
om WCNA 33. Vi publicerade WCNA 33-broschyren i The NA
Way Magazine men vi planerar inte att skicka ut traditionella
flyers i ett separat utskick till gemenskapen. Istället ska
vi spendera de pengarna på nya och spännande sätt att
få ut budskapet om WCNA 33 men om ni behöver mera
information i händerna för att sprida ordet, vänligen mejla
oss på events@na.org. De flesta som förregistrerar sig eller
söker information om världskonventet verkar göra det online
(över 95 procent, faktiskt), men vi har översatt och publicerat
broschyren för medlemmar i Spanien och vi kan göra det
för andra om det finns ett behov. Precis som många andra
aspekter av WCNA 33 gör vi saker lite annorlunda den här
gången och vi kommer att vara intresserade av att se hur
det går och vad ni tycker om det. Vi vill mycket gärna ha er
feedback, men än så länge verkar massutskicken via e-post
och information i The NA Way fungera.
För dem av er som är intresserade kommer vi att erbjuda
alternativ merchandise att köpa på WCNA 33. Som tidigare
planerar vi för närvarande att tillhandahålla ett begränsat
utrymme för distrikt och regioner att sälja merchandise. Det
kommer troligen att göras under lördag eftermiddag den 22
augusti 2009. Om ni vill ha mera information vänligen skicka
ett mejl till johnny@na.org.

Föreställ dig … att du promenerar på en kullerstensbelagd gata genom
en allé, du går förbi butiker och hus med genomarbetad arkitektur. Du
strosar lite längre bort, smuttar på en espresso, smakar på några
tapas och shoppar lite: en upptäcktsresa med dina vänner på ett museum

Varför förregistrera sig för WCNA 33?
Priset för registrering på WCNA är satt för att täcka direkta
utgifter och inte specifikt för att generera inkomster för NA
8
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sig företräde till merchandise rummet vid WCNA32 och vi
kommer troligen att göra något liknande vid WCNA33. För
WCNA 33 kanske vi på grund av lokalernas begränsning blir
tvungna att begränsa tillgången till huvudmötena till dem
som har registreringsbrickor. Din registreringsbricka kommer
att garantera att du har en plats på huvudmötena. Föreställ
dig…för registreringsavgiften får du känna dig bra för att
du gör din del, se bra ut genom att få köpa merchandise
före alla andra, bli underhållen och ha den en-gång-i-livet
tillfrisknande-omskakande upplevelsen som är WCNA33!
Förhala inte! Om du planerar att åka till WCNA 33 förregistrera
dig nu på www.na.org/wcna.

World Services. Medan registreringsavgiften kan tyckas vara
högt satt är det ett faktum att en anordning av ett sådant
här stort evenemang är väldigt dyr och att kostnaderna
inte kan jämföras med dem som man normalt har vid ett
vanligt distrikts- eller regionalt konvent. Jämfört med andra
arrangemang i Barcelona anser professionella i staden som
hjälper NAWS att anordna WCNA33 att registreringsavgiften
är ”symbolisk”. Våra konvent skulle kosta mer än €1.5 million
att producera! Registreringsavgiften i sig täcker inte ens de
grundläggande kostnaderna av ett världskonvent såsom
hyra av lokaler, översättningstjänster, evenemang utan
biljetter, audio/video utrustning, arbete och ett otal andra
utgifter. Merchandise och försäljning av biljetter bidrar till
att minska en del av kostnaderna, men om vi bara hade
registreringen att förlita oss på skulle konventet alltid förlora
pengar eftersom kostnaden för att anordna ett konvent helt
enkelt är för hög jämfört med vad våra medlemmar är vana
vid att betala.

UPPDATERING OM HEMSIDAN
Vi är glada att rapportera att
aktiviteten på världskonventets sida
(http://www.na.org/wcna/)
har
varit livlig och många besökare redan
har registrerat sig för WCNA 33. Som
vanligt har vi uppdaterat hemsidan med de nya numren av
The NA Way Magazine, NAWS News, och Reaching Out. Ni kan
prenumerera på en påminnelse om när de nya numren av
dessa och andra tidskrifter finns tillgängliga genom att gå in
på vår prenumerationssida på: http://portaltools.na.org/
portaltools/Subscriptions/.
Beroende på en del förseningar i större uppgraderingar
av vårt databassystem kommer vi att lansera den nya
hemsidan i flera etapper med början i januari 2009. Vi hade
hoppats på att den enkla inloggningssidan skulle vara del
av lanseringen men den kommer att infogas till huvudsidan
i ett senare skede när alla funktioner har utvecklats och
testats fullt ut. Vi uppskattar ert tålamod och hoppas att ni
håller med oss om att den nya hemsidan kommer att vara
mycket mer användarvänlig och lättare att navigera. Under
tiden ber vi er att ofta gå in och titta på sidan för nya tillägg
på (http://www.na.org/additions.htm) för att se tillägg
och ändringar.
Efter många förfrågningar från gemenskapen har vi lagt ut
Det Funderar: Hur och Varför i sin helhet på hemsidan. Utöver
det har vi lagt upp den sjätte upplagan av Basic Text i enlighet
med policyn att bara ha aktuella publikationer på hemsidan.
Experimentet att mejla ut de dagliga meditationerna från
Just for Today fortsätter att vara en stor framgång med
långt fler är 13,000 prenumeranter varje dag. Om du vill
prenumerera vänligen gå in på http://www.jftna.org/jftsubscription.htm och fyll i det enkla formuläret. Om du
prenumererar före klockan 21.00 amerikansk västkust tid,
kommer du att börja få den dagliga meditationen i din ebrevlåda påföljande morgon.

Vart går dina pengar?
Det är fortfarande för tidigt att säga det (eftersom vi är mitt
i planeringen av WCNA 33) men en generell nedbrytning av
vart din registreringsavgift går är:
45% = lokalhyra
16% = registreringsevenemang (fester och kaféer)
12% = planering och implementering
15% = program
12% = audio och video för möten och
registreringsevenemang
Audio/Video
12%

Program
15%

Facility Expenses
45%

Planning &
Implementation
12%

Registration Events
16%

Och den viktigaste frågan…
Vad får jag ut av det?
Baserat på NAs principer om personligt ansvar och
självförsörjning uppmanar vi bestämt alla dem som ska
komma till WCNA att förregistrera sig. Bortom tillfredställelsen
i vetskapen om att du gör din del för att stödja WCNA finns
det fortfarande mycket som din registreringsbricka ger dig.
Medan detaljerna av WCNA 33 fortfarande är under arbete
ger dig registreringsbrickan vanligen tillträde till WCNA
festivalen och till kaféerna och festerna. Du kommer helt
enkel att ha något underhållande att göra varje kväll om
du har registrerat dig för WCNA33 även om du inte har råd
att köpa biljetter till evenemang. Bortom stödjandet av
WCNA och att få underhållning fick de som förregistrerat
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Sept—nov 2008 Aktiviteter

HÄLSNINGAR FRÅN ER
HUMAN RESOURCE PANEL!
En påminnelse till delegater att fundera över olika sätt att
förbättra RBZ-processen:
Var snäll och dela med er av er policy, era riktlinjer eller
andra resurser som ni använder eller kommer att använda.
De kan e-postas till hrp@na.org och kommer att läggas
ut på ftp-sidan för lokala resurser så att andra kan ladda
ner dem. Tack så mycket.

KALENDER FÖR 2008–2010
Worldwide Workshops
27 februari–1 mars 2009, Oakland, Kalifornien
20-22 november 2009, Boston, Massachusetts

Deadlines
15 februari, förfrågningar om resor
för april-juni 2009
1 mars–30 maj 2009, gransknings och input period
för In Times of Illness och Self-Support
1 april 2009, regionala förfrågningar för säte vid
konferensen

WCNA 33
20–23 augusti 2009
Barcelona, Spanien
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