Światowego Biura Powierników NA
Biuletyn Nr. 18
Mityngi specjalnych potrzeb
Poniżej znajduje się streszczenie raportu, który został
dostarczony na doroczne spotkanie Konferencji Służb
Światowych w kwietniu 1989 przez Tymczasowy Komitet Służb
Światowych do spraw Mityngów Szczególnych Potrzeb.
Utworzony rok wcześniej Komitet pracował pod przewodnictwem
zastępcy koordynatora Powierników Służb Światowych. Ten
Biuletyn został poprawiony podczas roku konferencyjnego
1995-96.
Tymczasowy Komitet Służb Światowych do spraw
Mityngów Szczególnych Potrzeb został powołany
poprzez głosowanie w 1988 na Konferencji Służb
Światowych. Uzasadnieniem tego wniosku, według
raportu, było pomóc nam jako wspólnocie, zmierzyć się
i być może znaleźć rozwiązanie sprawy mityngów dla
ludzi ze szczególnymi potrzebami. Ponadto komitet ten
mógłby stanowić forum do zgłaszania pomysłów
dotyczących tej kwestii.

Cele Komitetu
Komitet poświęcił znaczną część swojego
wstępnego spotkania, omawiając cele do jakich został
utworzony przez Konferencję. W wyniku dyskusji
komitet wyznaczył następujące cele:
1. Podać definicję mityngów specjalnych potrzeb;
2. Zbadać, jaką rolę odgrywają mityngi specjalnych
potrzeb
we
Wspólnocie
Anonimowych
Narkomanów;
3. Zapewnić wspólnocie możliwość wypowiedzenia
się na ten temat poprzez prowadzenie otwartego
forum; pytanie o sugestie bezpośrednio od grup
i członków za pośrednictwem Newsline, Raportu
Wspólnoty i magazynu The NA Way; oraz poprzez
bezpośrednie maile do regionów;
4. Dostarczenie raportu, który mógłby być
wykorzystany przez członków NA jako podstawa
do dyskusji nad kwestią mityngów specjalnych
potrzeb.

zarówno
Tymczasowym
Przewodnikiem
Po
Strukturach Służb jak i Tekstem Podstawowym.
Tymczasowy Przewodnik Po Strukturach Służb
mówi, że: „grupa NA to każdy mityng, który odbywa się
regularnie w określonym miejscu i czasie, pod
warunkiem, że jest zgodny z Dwunastoma Krokami i
Dwunastoma Tradycjami” i że „głównym celem grupy
NA jest niesienie posłania zdrowienia uzależnionemu,
który wciąż cierpi, poprzez zapewnienie miejsca do
identyfikacji i przyjaznej atmosfery do zdrowienia”.
(Tymczasowy przewodnik roboczy, wydanie z 1988 r.,
strony 1 i 2.)
Tekst Podstawowy w omówieniu Tradycji Czwartej,
zapewnia większą jasność stwierdzając, że „Istnieją
dwa podstawowe typy mityngów: otwarte i zamknięte
(wyłącznie dla uzależnionych). Każda grupa może
stosować własny format mityngu – istnieją mityngi
informacyjne, spikerskie, rocznicowe i tematyczne.
Bez względu na typ lub format mityngów zadanie
grupy jest zawsze jednakowe – stworzyć właściwa i
wiarygodna przestrzeń dla osobistego zdrowienia, a
także promować takie zdrowienie” (Tekst Podstawowy,
wydanie piąte, strona 65 (str. 74 PL)).
W niektórych społecznościach NA istnieją grupy
składające się tylko z mężczyzn, kobiet, osób
nieheteronormatywnych,
profesjonalistów
itp.
Członkowie ci prowadzą mityngi NA, gdzie
koncentrujemy się na wychodzeniu z uzależnienia od
narkotyków
we
wspólnocie
Anonimowych
Narkomanów.

Rodzaje mityngów specjalnych potrzeb

Komitet tymczasowy do spraw Mityngów
Szczególnych Potrzeb napisał do wszystkich
koordynatorów Komitetów Regionalnych i do
Delegatów Regionów prosząc o informacje dotyczące
Mityngów szczególnych potrzeb w ich regionach.
Spośród pięćdziesięciu ośmiu regionów NA,
dwadzieścia cztery odpowiedziały na tę prośbę. Oto
wyniki naszej ankiety:


Spośród dwudziestu czterech regionów, które
udzieliły odpowiedzi, dwadzieścia wskazało, że w
ich regionach odbywały się mityngi specjalnych
potrzeb.



Dwadzieścia regionów zgłosiło łącznie 184
mityngi specjalnych potrzeb. Niektóre regiony
zgłosiły, że nie wszystkie okręgi odpowiedziały na

Definicja grup specjalnych potrzeb
Na początku komitet podjął próbę zdefiniowania,
czym dokładnie jest mityng specjalnych potrzeb i jak
ta definicja pasuje do istniejących wytycznych NA na
ten temat. W tej części naszych prac wspieraliśmy się

ich prośby o informacje i dlatego ich dane są
niekompletne.


Regiony zgłosiły różne rodzaje mityngów
szczególnych potrzeb. Te typy obejmują: mityngi
dla mężczyzn, kobiet, gejów i lesbijek, mityngi
dla młodzieży/ nastolatków, mityngi dla par,
jeden mityng dla agnostyków, jeden mityng
dotyczący zdrowienia z uzależnienia podczas
przewlekłej choroby, oraz jeden mityng „Pigułki”.
Komitetowi zgłoszono również z innych źródeł,
że w niektórych regionach odbywają się mityngi
dla weteranów wietnamskich, osób z AIDS, osób
zakażonych wirusem HIV i różnego rodzaju
profesjonalistów.



Spośród regionów, które zgłosiły, jak długo w ich
granicach istniały mityngi specjalnych potrzeb,
część z nich wskazywała, że mityngi odbywały się
od ponad pięciu lat, a jeden region zgłosił, że
grupa wkrótce będzie obchodzić dziesięciolecie.



Choć komitet został poinformowany, że w
niektórych
regionach
panowała
zasada
wykluczania mityngów specjalnych potrzeb z ich
harmonogramów mityngów, jednak żaden region
nie zgłosił, by miał jakieś spisane zasady
funkcjonowania tych mityngów w okręgach czy
regionie.

Końcowe spostrzeżenia
Komitet tymczasowy do spraw Mityngów
Szczególnych Potrzeb niemal od samego początku
rozumiał, że rozwiązanie kwestii mityngów specjalnych
potrzeb w Anonimowych Narkomanach może nie być
możliwe. Różne opinie na ten temat wydawały się nie
do pogodzenia oraz że możemy nie być w stanie
zaoferować rozwiązania, które byłoby tak świeże i
głębokie, że wszyscy członkowie NA natychmiast
zaakceptowaliby nasze wnioski. Jednak czuliśmy, że
gdybyśmy byli w stanie dokonać pewnych
obiektywnych obserwacji na ten temat –
pozbawionych pasji i emocjonalizmu – moglibyśmy
oddać tej idei wielką przysługę. Oto nasze wnioski:

Mityngi dla osób o specjalnych potrzebach istnieją
w NA już od jakiegoś czasu. Wydaje się, że w Dwunastu
Tradycjach nie ma niczego, co by zabraniało grupom
organizowania mityngów specjalnych potrzeb, pod
warunkiem, że grupa nie stawia innych warunków
członkostwa poza chęcią zaprzestania zażywania.
Mityngi szczególnych potrzeb mają perspektywę
przetrwania i rozkwitu w lokalnych społecznościach
NA. Jeśli istnieje potrzeba i chęć takich spotkań, a nie
istnieją one w społecznościach NA.
W Anonimowych Narkomanach Konferencja Służb
Światowych nie ma uprawnień do dyktowania polityki
grupom, a regionalne i okręgowe komitety służb nie
mają uprawnień do podejmowania decyzji o swoich
grupach. Jedynym autorytetem obecnym w grupach
jest miłujący Bóg, jakkolwiek może się on wyrażać w
sumieniu grupy.
Komitet tymczasowy do spraw Mityngów
Szczególnych Potrzeb doszedł do wniosku, że w
niektórych społecznościach NA muszą być
odpowiednie mityngi dotyczące specjalnych potrzeb,
ponieważ one już istnieją i rozwijają się, wywołując
niewielkie kontrowersje w tych społecznościach. W
społecznościach NA, gdzie nie ma mityngów
specjalnych potrzeb, a nie ma potrzeby ich
organizowania, nie ma powodu, aby je tworzyć.
Ustalenia zawarte w raporcie przedstawiają
aktualny stan dla Wspólnoty Anonimowych
Narkomanów. W niektórych rejonach mityngi
szczególnych potrzeb mają rozszerzone formaty i
tematy, podczas gdy inne obszary nadal nie widzą
potrzeby takich spotkań. To grupy, korzystając ze
swojej autonomii, najlepiej nadają się do decydowania
o konieczności organizowania mityngów szczególnych
potrzeb.

