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Ärlighet, tillit och välvilja

V ÄRLDSSERVICEKONFERENSENS
U PPDRAGSUTTALANDE
Världsservicekonferensen sammanför alla NA :s
världsservices beståndsdelar för att främja
NA:s gemensamma välfärd. WSC:s uppdrag är
att förena NA över hela världen genom att tillhandahålla ett evenemang där:
Deltagarna föreslår och uppnår gemens k a p e n s ko n s e n s u s k r i n g i n i t i a t i v s o m
främjar NA:s världsservices vision;
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Slovenščina

En vision för NA-service
Anonyma Narkomaners alla ansträngningarinspireras
av våra gruppers huvudsyfte.Vårt åtagande vilar
på denna gemensamma grund.
Vår vision är att en dag:
Har varje beroende i världen en chans att erfara vårt
budskap på sitt eget språk och sin egen kultur och
finna möjligheten till ett nytt sätt att leva;
Får varje medlem, inspirerad av tillfrisknandets
gåva,erfara andlig utveckling och uppfyllelse genom
service;
Arbetar NA:s serviceorgan runt om i världen
tillsammans i en anda av enighet och samarbete
för att stödja grupperna i att föra vårt budskap om
tillfrisknande vidare;
Har Anonyma Narkomaner universellt erkännande
och universell respekt som ett livskraftigt program för
tillfrisknande.
Ärlighet, tillit och välvilja är grundenför våra
serviceansträngningar som alla litar t ill vägledningen
från en kärleksfull högre makt.
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Världsstyrelsens rapport
Temat för årets Världsservicekonferens kommer ur En vision för NA-service. ”Ärlighet, tillit
och välvilja är grunden för våra serviceansträngningar”. Det tycks vara ett lämpligt tema
när vi som gemenskap står inför så många utmaningar och samtidigt på så många sätt
har fortsatt att röra oss framåt mot vår vision.
Under den här cykeln arbetade vi hårt med
att anordna ett Världskonvent, bara för att ÄRLIGHET, TILLIT OCH VÄLVILJA ÄR GRUNDEN FÖR
känna
besvikelse
över
det
låga VÅRA SERVICEANSTRÄNGNINGAR SOM ALLA LITAR
deltagandet. Vi har sett en ökning av olaglig TILL VÄGLEDNINGEN FRÅN EN KÄRLEKSFULL HÖGRE
NA-litteratur och vi kämpar fortfarande med
en vision för en hållbar och effektiv MAKT.
Världsservicekonferens. Ändå har var och
en av dessa svårigheter medfört gåvor.
Så som vi rapporterade i NAWS News har NA-gemenskapen i Brasilien redan vuxit i storlek
efter Världskonventet och vi har etablerat offentliga relationer som hjälper NA att få
tillgång till det federala fängelsesystemet och att utveckla ett 020-nummer i hela landet.
Den olagliga distributionen av icke-godkänd NA-litteratur är det mest oroväckande som vi
har behövt hantera under den här cykeln, men det finns en silverkant även på det molnet.
Som ett resultat av olaglig litteratur har vi getts en möjlighet att förklara för fler
medlemmar hur NA-service bekostas och vad inkomsterna från litteraturen går till – att
hjälpa till att tillhandahålla service och stöd, inklusive litteratur, till dem som behöver det.
Vi har gjort väldigt mycket för att arbeta oss framåt emot en framtid där ”varje beroende i
världen har en chans att erfara vårt budskap på sitt eget språk och sin egen kultur” och
”Anonyma Narkomaner har universellt erkännande och respekt”. Det är viktigt att vi gör
våra medlemmar medvetna om de framsteg vi gör.
Utmaningen med att utveckla en gemensam vision för framtidens WSC är det som
motiverade oss att pröva något nytt vid den förra konferensen. Vi delade upp hela
konferensen i mindre grupper som satt i olika rum så att var och en kunde delta i en serie
samtal och när de fem sessionerna var klara fann vi att konferensen verkade bygga
konsensus om en tänkbar inriktning för framtiden. Det känns väldigt betryggande att inse
att vi på det hela taget är mer eniga än oeniga.
Väldigt många av våra utmaningar och möjligheter har ett gemensamt ursprung. Ta till
exempel teknologi: eftersom vi nu har tillgång till och mer erfarenhet av teknologi som gör
det möjligt för oss att hålla möten online, tog vi oss an flera arbetsgrupper än vi skulle ha
kunnat om vi skulle ha behövt finansiera sammankomster för alla våra arbetsgrupper. Ni
ser resultaten från en del av de virtuella arbetsgrupperna i materialen om Att planera vår
framtid (Planning our Future) och Delegaternas delningssession (Delegate Sharing) som
skickas ut med CAR:en. Under den här cykeln har vi också kunnat hålla många webbmöten
med intresserade medlemmar om servicesystemet, OR, S&I, lokala servicekontor och
annat. Dock har vi märkt att virtuella möten inte ger några patentlösningar. Det är svårt
för en arbetsgrupp att ta sig igenom olika diskussioner och beslut utan att träffas runt ett
bord. Det verkar som om mötena behöver ha en väldigt bestämd ram för att de ska vara
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effektiva. I fallet med arbetsgruppen för beslutsfattande vid WSC (WSC Decision Making
Workgroup) vars arbete ni kommer att hitta i CAT:en, behövde vi lägga in två
sammankomster för att kunna avsluta arbetet i tid så att det kan användas under den
kommande konferensen.
I synnerhet sociala media verkar vara ett tveeggat svärd för NA. Sociala media har gjort det
möjligt för människor att dela med sig av sina nyheter och tankar till varandra på ett
omedelbart sätt. Inom NA innebär det allt från att dela om tillfrisknande med NAmedlemmar på andra sidan jordklotet till att berätta för hemmagruppen att kaffekokaren
inte kommer att kunna öppna mötet den här veckan. Tyvärr kan sociala media också vara
bärare för elaka, ibland okunniga, åsikter och att personligen attackera andra medlemmar.
Styrelsen har inget offentligt konto på sociala media, men många av oss deltar individuellt
och vi har försökt vara medvetna och uppföra oss med värdighet och integritet på sociala
media. Vi har en önskan om att det finns större ärlighet, tillit och välvilja i de sätt som vi
behandlar varandra online. Våra principer innehåller alla svar vi behöver.
Vi har arbetat hårt under denna cykel att för att bli en enhetlig styrelse, vilket är en
utmaning med en så här stor styrelse. Styrelsens verkställande kommitté har gjort ett
fantastiskt jobb med att hjälpa oss vara effektiva och att vägleda styrelsen. Vi åtog oss ett
antal interna projekt som har bidragit till styrelsens utveckling, bland annat gruppen för
våra operativa värderingar, som har hjälpt oss att alltid ha våra värderingar och principer
i fokus. Under vårt nyligen hållna möte i oktober, när vi skulle slutföra den här rapporten,
fick vi veta att vår kära styrelsemedlem och långtidsmedlem i NA, Bob G, hade gått bort
efter en tids sjukdom. Han kommer att vara saknad i allra högsta grad.
Vi har haft privilegiet att få se NA växa runt om i världen. Under varje cykel besöker vi alla
zonforum och vi svarar an på förfrågningar om styrelsens deltagande vid evenemang efter
bästa förmåga. Vi har sett NA växa och frodas på väldigt många platser – inom USA och
runt om i världen. Gemenskapen provar nya saker – virtuella servicemöten,
gruppstödsforum, delade serviceinsatser – listan kan göras lång. Living Clean-möten har
uppstått runt om i världen. Världsservice har kunnat göra ett åtagande för kontinuerligt
och fortlöpande stöd i nyare gemenskaper. Nyare gemenskaper behöver en stabil bas av
erfarenhet, stöd och kontinuitet för att rota sig och växa. Uppföljning är avgörande i
offentliga relationer och gemenskapsutveckling överallt. Vi skulle önska oss att se ett NA
där ”varje medlem, inspirerad av tillfrisknandets gåva, erfar andlig tillväxt och uppfyllelse
genom service”. Och vi har arbetat hårt under denna cykel i en anda av denna vision.
Vi kan ha meningsskiljaktigheter inom NA, men när vi inriktar oss på principerna och vår
vision påminner de oss om vad det är som enar oss. Arbetet vi gör är i sig en tillräcklig
utmaning när vi kommer ihåg visionsuttalandet och de principer det omfattar. Vårt arbete
blir nästan ogenomförbart när vi inte minns det. Vi ser fram emot WSC 2016 och att
komma ett steg närmare en framtid där ”NA:s serviceorgan i hela världen arbetar
tillsammans i en anda av enighet och samverkan för att stödja grupperna i att föra vårt
budskap om tillfrisknande vidare”.

Förberedelser för WSC 2016
Som medlem är ditt huvudsakliga arbete som förberedelse inför konferensen att delta i
insamlandet av ditt regionala samvete om de frågor som kommer att diskuteras och fattas
beslut om. Regioner har olika arbetssätt för att samla in samvetet. Om ni inte är säkra på
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hur man kan delta, fråga en mer erfaren medlem i er region eller kontakta Världsservice
så att vi kan sätta er i konakt med er regiondelegat.
Det kommer att skickas ut material i flera omgångar som har att göra med konferensen –
Konferensens agendarapport (Conference Agenda Report CAR:en) som du läser just nu,
Material för konferensens godkännande (Conference Approval Track, CAT:en) som
kommer ut i januari och Konferensrapporten (Conference Report) som kommer ut strax
före WSC. (Se nedan för att få en beskrivning av de senare utskicken.) Vi arbetar alltid på
att försöka göra CAR:en lätt att läsa och förstå, men vi vet att det fortfarande är ett ganska
överväldigande dokument. Förra året skapade vi, som ett gensvar på förfrågningar, några
videor som sammanfattar CAR-materialet. Många av er hörde av er och berättade att
videorna var en bra hjälp och vi planerar därför att göra samma sak i år. Ni kan titta på
videorna för att förbereda er för en CAR-workshop eller visa dem på er lokala CARworkshop.
Vi välkomnar alla era tankar om hur vi kan göra ännu fler förbättringar. Hur kan vi göra
CAR:en lättare att ta till sig och använda?
Tillsammans med CAR:en skickar vi ut ett paket med information om zoner och framtiden
för WSC. De här frågorna rör pågående diskussioner som vi planerar att fortsätta med vid
konferensen. Det finns mera information om paketet på sidan 24. Allt material, även
CAR:en och allt annat material som har med konferensen att göra, finns tillgängligt på vår
konferenshemsida på: www.na.org/conference.
Vi försöker göra CAR:en så lättsmält och tillgänglig som möjligt för alla medlemmar. Vi
skickar ut exemplar till regionservicekommittéer och regiondelegater utan kostnad för
dem. Vilken NA-medlem som helst kan ladda ner CAR:en från vår hemsida. Eftersom
CAR:en innehåller godkännandeformat av tillfrisknandelitteratur är sidan där den är
utlagd lösenordsskyddad. Användarnamnet är wsc2016 och lösenordet är CP2016.
Notera att godkännandeformatet av utkastet till traditionsarbetsboken är utlagt som en
tidsbegränsad pdf-fil. Vilken medlem som helst kan köpa ett exemplar av CAR:en från NA
Världsservice för femton dollar, inklusive skatt, frakt och hantering. CAR:en publiceras på
engelska, franska, portugisiska, spanska och svenska. På förfrågan från den tyska
regionen har vi upphört med översättningen av CAR:en till tyska. Översatta versioner av
CAR:en kommer att finnas tillgängliga den 24 december 2015.
En översikt av innehållet
Den här CAR:en innehåller två motioner från Världsstyrelsen, en för att godkänna utkastet
för “Guiding Principles: The Spirit of Our Traditions” som ligger i bilaga A och en andra för
att godkänna flera ändringar i Världsstyrelsens externa riktlinjer som har att göra med
styrelsens storlek, begränsningar av mandatperioden och fördelade mandatperioder. Det
finns också tolv regionala motioner.
Tyvärr tänker många på CAR:en som bara en samling av motioner. Hela dokumentet
reduceras till ”sammanfattningssidan” – de få sidorna som innehåller listan på motioner
(och förslag i de två senaste CAR:erna). Vi uppmuntrar er att ta er tid att läsa igenom
CAR:en och bekanta er med hela innehållet och inte bara de frågor som det ska fattas
beslut om vid den kommande konferensen. Det känns tråkigt när medlemmar har blivit
överraskade eller till och med känt sig förda bakom ljuset när de fått reda på saker som
vi har rapporterat om och förklarat i CAR:en och i NAWS News till och med under flera år.
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Ta till exempel servicesystemmaterialet i 2012- och 2014-års CAR:er. Många medlemmar
kände sig oförberedda att fatta beslut om dessa frågor, trots att vi hade rapporterat om
dem och bett om input till projektet och idéerna som pratats om där under flera år.
Kommunikation är och förblir en av våra största utmaningar.
Vi använder CAR:en (och andra publikationer såsom NAWS News) för att kommunicera
om pågående arbete så att medlemmar kan lära sig om ämnena och ge input till sina
delegater. Den här CAR:en och paketet med material som vi skickar tillsammans med den,
innehåller till exempel information om zonernas roll och framtiden för WSC, frågor som vi
inte lägger några motioner om just nu, men som vi vet att delegaterna kommer att
diskutera vid konferensen och som gemenskapen så småningom kommer att behöva fatta
beslut om.
Den här CAR:en innehåller för första gången på många år också en enkätundersökning.
Vi har gjort litteraturenkäter förut, men teknologin har förbättrats sedan dess. Vi försöker
att skaffa oss en uppfattning av gemenskapens prioriteringar för tillfrisknandelitteratur,
servicematerial och Ämnesfrågor för diskussion (Issue Discussion Topics, IDT:er). Vi har
hört från RD:ar och andra medlemmar att gemenskapen och regionerna vill vara mer
involverade i att bestämma prioritering och ge input om inriktningen av arbetet vid
Världsservice. Den här enkäten är ett steg i den riktningen. Innan vi gjorde färdigt enkäten
för den här CAR:en skickade vi ut den till konferensdeltagarna för deras input. Delegaterna
och de alternerande delegaterna hjälpte oss att klargöra en del av det vi valt ut, att lägga
till frågor och korta ner en del av alternativen när de verkade repetitiva. Versionen ni hittar
i CAR:en är mycket bättre tackvare deras input.
Förberedelser för delegaterna
Delegater och alternerande har ett tufft jobb att förbereda sig för WSC som väl ingen
avundas dem. Det är en väldig massa material att läsa, ta till sig och kommunicera ut till
era regioner. Tveka inte att kontakta Världsservice om vi kan hjälpa er på något sätt eller
om ni har idéer om redskap eller några andra sätt som vi kan bidra med för att göra
förberedelserna för konferensen mindre överväldigande.
Ni bör ha fått memot om resor och logi med det här utskicket. Det finns också på
www.na.org/conference.
Ni kommer också att behöva börja skriva på era regionala rapporter. Deadline för regioner
att lämna in en rapport till WSC är den 15 februari. Under flera av de senaste
konferenserna har nästan alla regioner kunnat skicka in en rapport före det datumet och
vi tackar er väldigt mycket för det. Rapporterna distribueras med Konferensrapporten
(Conference Report) och vi arbetar hårt med att summera informationen så att deltagarna
kan få en god uppfattning om vad som sker i NA-gemenskaper runt om i världen. De
regionala rapporterna målar en bild av de globala serviceansträngningarna inom NA som
inte finns någon annanstans och hjälper på det sättet oss att både lägga ramverket för
WSC och skapa ovärderlig historisk dokumentation för framtiden.
För att göra det lättare för regioner att lämna in sina rapporter och för oss att
sammanställa informationen, har vi skapat en rapportmall som ni hittar på
www.na.org/conference. För just den här konferensen har vi lagt till två frågor i mallen, en
som frågar om det finns några nya kommittéer eller arbetsgrupper och en som frågar om
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vilken inriktning kommittén eller arbetsgruppen för gemenskapsutveckling har, om ni har
en sådan i regionen.
Det är mycket att läsa och förbereda sig för. Vi uppmuntrar er att sträcka ut handen för
stöd och vägledning, särskilt dem av er som är nya konferensdeltagare. Ni kan förstås luta
er mot er delegat eller alternerande om de är vana vid konferensen. Men stanna inte där
– sträck ut handen till andra konferensdeltagare. Om ni deltar i ett zonforum eller ett
multiregionalt evenemang av något slag, ta telefonnummer och e-postadresser. Logga in
på konferensdeltagarnas diskussionsforum (Conference Participant Bulletin Board) och
se efter vad andra deltagare pratar om: http://disc.na.org/wsc2012/forum.php
Konferensens sessioner
Världsservicekonferensen är en del av en arbetscykel. Den äger rum i slutet av en cykel
och är början på nästa. Därför finns både ”gamla ärenden” och ”nya ärenden”. Gamla
ärenden är allt material som finns med i CAR:en och även idéer om förändringar av
motionerna. Världsstyrelsens medlemmar röstar inte om gamla ärenden. Nya ärenden
utgörs av motioner som har att göra med CAT-materialet och också förslag från delegater
och styrelsemedlemmar som lämnas in under konferensveckan, ofta som resultat av
diskussioner som äger rum där.
Den största delen av konferensen består inte av formella ärendesessioner. Vi har
rapporter och diskussioner under hela veckan. En del saker återkommer vid varje
konferens och andra förändras från den ena till den andra konferensen beroende på
gemenskapens behov. Om ni vill lära er mer om konferensen beskrivs den i detalj i A Guide
to World Services in NA som finns på konferensens hemsida: www.na.org/conference.
Här är några sessioner som vi vet kommer att finnas med i konferensveckans program:


Orientering, en överblick av vad man kan vänta sig av veckan



Välkomnandesessionen med presentationer



NAWS rapport



Human Resources Panel rapport



Presentation om offentliga relationer



Presentation om gemenskapsutveckling



En eller flera sessioner som har att göra med frågor om ”att planera vår framtid”



Utrymme kommer att finnas för zonforummöten under veckan



Gamla och nya ärenden, där varje ärendesession föregås av en diskussionssession



En session som ägnas åt delegaternas delning med varandra, planerad av delegater



Presentation av föreslagen budget och föreslagna projektplaner för den kommande
cykeln, att röstas om under nya ärenden



Val till Världsstyrelsen, HRP och WSC:s co-facilitatorer

Det är fortfarande tidigt i planeringsprocessen och den här listan är inte fullständig. I
Konferensrapporten (Conference Report) som skickas ut kort före WSC ges ett detaljerat
program för konferensen.
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En diskussionsbaserad konferens
Förändringar inom NA sker ofta långsamt. Vi har alla varit med om det i vårt personliga
tillfrisknande och vi ser det också i våra serviceorgan. Men vi förändras faktiskt. Det är
bara det att förändring ibland sker gradvis eller bitvis. Vid varje Världsservicekonferens är
det något som skiljer sig från den förra. Vi gör förbättringar som grundar sig i förslag från
konferensdeltagare och vi provar nya saker. Vid den här konferensen kommer vi att prova
flera olika saker.
Som vi nämnde ovan finns den en enkätundersökning med i denna CAR. Vi försöker samla
in idéer från gemenskapen på andra sätt än genom motioner. Svaren till den här enkäten
kommer att hjälpa oss att prioritera utvecklingen av litteratur och servicematerial och att
utveckla Ämnesfrågor för diskussion (IDT:er) för den kommande cykeln. Vi fortsätter att
söka efter sätt att använda CAR:en för att lyssna på gemenskapens röst bortom de simpla
ja/nej svar som motioner efterfrågar. I det förflutna har vi provat förslag och preliminära
gillanden, men det tycktes skapa mer förvirring snarare än att producera användbar input.
Vi hoppas att en enkätundersökning ska visa sig vara ett mer användbart arbetssätt.
Vid förra WSC fördes många diskussioner om hur vi bättre ska använda oss av
konsensusbaserat beslutsfattande (Consensus Based Decision Making, CBDM) vid
konferensen – och i allmänhet hur vi ska ägna längre tid åt diskussioner som leder någon
vart och kortare tid till fruktlös debatt. Det här är ett ständigt problem för oss och ibland
känns det som om vi inte gör några framsteg alls. Som ett resultat av Förslag BC skapade
vi under den här cykeln en arbetsgrupp som har specificerat några förändringar i A Guide
to World Services in NA och tagit fram följande ”idéer att utveckla i framtiden”:
1. En process och mekanism för att lämna in, överväga och utveckla idéer för diskussion.
2. Att fortsätta utveckla tankar om hur vi ska använda CBDM vid WSC. Världsstyrelsen kommer
att vara ansvarig för det här, men kommer att be delegaterna om idéer och input och kan
komma att skapa en virtuell arbetsgrupp som inkluderar nuvarande eller nyligen närvarande
konferensdeltagare till hjälp under den kommande cykeln.

Vi har rapporterat om framstegen med arbetsgruppen för beslutsfattande vid WSC under
hela cykeln och som ett resultat av deras arbete kommer vi att ta med några
rekommendationer i CAT-utskicket gällande förslag på regler och redskap för WSC:s cofacilitatorer. Vi hoppas att de nya idéerna kommer att hjälpa oss att ta oss igenom
ärendesessionerna smidigare, medan vi fortfarande ger tid för röster i minoritet att höras.
Vi kommer att förklara mer om detta i CAT-materialet och också att ha mera information i
Conference Report.
En uppfinning som kommer från arbetsgruppen för beslutsfattande vid WSC och som vi
vill att ni ska känna till förr snarare än senare, är att vi uppmuntrar regioner som har
förslag på förändringar av CAR-motioner att de ska lämna in förslagen i tid för få med dem
i Conference Report. När vi har tänkt på hur vi ska förbättra beslutsfattandeprocessen vid
WSC har vi talat om hur det skulle kunna vara till fördel för RD:arna och deras regioner att
de på något sätt kan dela med sig av sina förslag på förändringar av CAR-motionerna som
de vill ta upp vid WSC redan innan konferensen. Det bästa redskapet för det verkar vara
Conference Report eftersom den publiceras före WSC vilket ger de flesta regionerna
tillräckligt med tid för att diskutera CAR:en och ha en klar bild av eventuella förslag till
förändringar som de planerar att lägga fram.
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Vi öppnar också upp möjligheten för regioner att lämna in material tillsammans CATutskicket. Samtidigt som arbetsgruppen diskuterade det första förslaget ovan – hur man
ska lämna in diskussionsförslag och idéer till WSC – föreslog en delegat som just lämnade
in en regional motion att den kanske skulle göra sig bättre som en idé för diskussion och
tas med i CAT-materialet snarare än i CAR:en. I det förflutna har vi försökt ersätta regionala
motioner med ”förslag” i CAR:en. Förslagen var tänkta att vara idéer för diskussion vid
konferensen, vilket tyckes fungera bra första gången vi gjorde det 2012, men som 2014
resulterade i förvirring och frustration för en del. Medan regioner som vanligt ställer
motioner i CAR:en, hoppas vi att ett separat dokument för idéer för diskussion som skickas
ut tillsammans med CAT:en kommer att göra saker mindre förvirrande. Vi kommer
tillsammans att prata om huruvida vi tycker att ändringarna fungerade och hur de kan bli
ännu mer till hjälp.
Något vi tycker är väldigt spännande är att för första gången någonsin prova elektronisk
röstning vid WSC. Som så ofta med ny teknologi förväntar vi oss att få en del
nybörjarproblem, men tror att elektronisk röstning till slut kommer att minska ner den tid
vi ägnar åt att rösta och även ge oss säkra röstsammanräkningar och handuppräckningar.
Spännande grejor!
Conference Approval Track och annat material
Ovan nämnde vi att vi kommer att inkludera idéer för diskussion vid konferensen
tillsammans med CAT-utskicket. Ni som är nyare till konferensprocessen kanske
undrar ”Men vad är CAT-utskicket?”
Vanligen innehåller CAT:en den föreslagna budgeten för Världsservice och
projektplanerna, ansökningar om säte vid konferensen från regioner tillsammans med
styrelsens rekommendationer, konferensrelaterat material såsom förslag på ändringar av
A Guide to World Services in NA och servicematerial som läggs fram för godkännande och
revidering.
Ibland beslutar sig styrelsen för att ta med detta material i CAR:en snarare än i CAT:en om
de tror att det finns ett bredare intresse i gemenskapen för materialet eller frågan. Så är
fallet med de föreslagna ändringarna i Världsstyrelsens externa riktlinjer som beskrivs i
Motion 2.
En gång i tiden lades allt detta material i CAR:en som gavs ut årligen, nittio dagar före
Världsservicekonferensen. Processen att granska och rösta på frågorna i CAR:en kunde
då vara ganska tidsödande och många medlemmar undrade varför de ombads att besluta
om detaljerna i riktlinjer och servicemanualer. Nu finns allt det materialet tillgängligt i ett
separat dokument, Materialet för konferensens godkännande, CAT:en, och beslut och
diskussioner som har att göra med tillfrisknandefrågor som på ett mera direkt sätt
påverkar grupperna läggs i CAR:en som ges ut sextio dagar tidigare än den gjordes när vi
höll konferensen varje år.
A Guide to World Services in NA förklarar att:
Materialet för konferensens godkännande, CAT:en innehåller en mängd material som
ska övervägas vid den kommande Världsservicekonferensen och som inte
inkluderades i Konferensens agendarapport, CAR:en. Det här redskapet skapades för
över tio år sedan som ett resultat av input under åren från medlemmar och grupper
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om vilken sorts frågor de ombads att granska i CAR:en. Att ha ett separat redskap
åtskilt från CAR:en gör det möjligt att distribuera material som är riktat till kommittéer
och styrelser, sådant som handböcker och servicemanualer, direkt till
konferensdeltagarna nittio dagar före WSC vilket ger tid för regionala delegater att
hålla workshops på det sätt som passar i deras lokala gemenskaper. Varje lokal
gemenskap kan själva avgöra hur materialet ska granskas och hur de ska dirigera sin
delegat att rösta. Den ursprungliga idén som skapade CAT:en uttryckte det så här: ”det
här frigör våra medlemmar och grupper till att ägna sin uppmärksamhet åt att hålla
möten och föra budskapet om tillfrisknande vidare utan att behöva godkänna varje
beslut som fattas å deras vägnar på alla nivåer av service”. (GWSNA, sid 15−16)
Årets CAT kommer att innehålla ansökningar om säte vid konferensen och
rekommendationer från styrelsen för de ansökningarna, samt också styrelsens tankar om
arbetsgruppens för säte vid WSC föreslagna regler och redskap för beslutsfattande vid
WSC och den föreslagna budgeten för Världsservice och projektplanerna. CAT:en kommer
att finnas tillgänglig den 25 januari 2016.
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“Guiding Principles:
The Spirit of Our Traditions”
Traditionsprojektet fick sin början genom en regional motion vid 2010-års
Världsservicekonferens som anvisade Världsstyrelsen att utveckla en projektplan för att
skapa en traditionsarbetsbok. Vår gemenskap har under en längre tid varit ivrig att få
material som hjälp att studera traditionerna, men det har inte funnits någon bred samsyn
om vilken sorts litteratur skulle vara bäst för det. En del medlemmar har ansett att
materialet i Det fungerar: hur och varför räckte för uppgiften medan andra har känt att vi
behövde något som liknar NA:s stegarbetsguider, fast för traditionerna. En del
medlemmar har spritt arbetsblad för traditionerna i sina sponsorkedjor och en region tog
faktiskt fram en egen arbetsbok för att övervägas av Världsservicekonferensen 2004. När
vi såg över alla dessa olika tankar om en ny text för att studera traditionerna, lade vi 2012
fram en projektplan som skulle ägna den första cykeln av traditionsprojektet för att samla
in input från gemenskapen. Det var för det första, idéer om hurdan en text som är avsedd
för att studera traditionerna kunde (eller borde) se ut och för det andra erfarenheter av
hur man lär sig om och tillämpar traditionerna.
Den första konferenscykeln för traditionsboksprojektet gav en stor mängd input från
gemenskapen. Under två års tid samlade vi in input från medlemmar, grupper och
workshops från hela världen om medlemmars förhoppningar och idéer om hurdan
traditionslitteraturen skulle vara och vilken effekt den skulle ha. Utöver det fick vi också
hundratals sidor med delade erfarenheter om var och en av de tolv traditionerna – totalt
över tvåtusen femhundra sidor när den första insamlingen av input för alla tolv traditioner
var avslutad. Baserat på de tankar medlemmarna delade med sig av gällande sina
förhoppningar och förväntningar för en traditionsbok skapade vi ett löst sammansatt
ramverk för den, som sedan inkluderades med projektplanen för traditionsboken för
2014-2016-års konferenscykel. Ramverket avspeglade vad gemenskapens input hade
indikerat: en arbetsbok för traditionerna behövde vara något som kan användas av
medlemmar, av grupper och av NA:s serviceorgan för att studera, lära sig om och förbättra
vår tillämpning av de tolv traditionerna.
Under den andra konferenscykeln skapade vi en arbetsgrupp och började skissera
kapitlen. I vetskap om att det skulle komma en hel del input till strukturen av varje kapitel
släppte vi bokens introduktion och tradition samtidigt i november 2014. Under
gransknings- och inputperioden på nittio dagar fick vi in mer än tvåhundra sidor input,
varav mycket hjälpte oss att förbättra strukturen av varje kapitel. Sedan släppte vi utkast
för tradition två till och med sex i mars 2015 och efter det tradition sju till och med tio i
juni och tradition elva och tolv samt sammanfattningen i juli. Med de fördelade
granskningsperioderna fanns varje kapitel tillgänglig för gemenskapens granskning i
åtminstone tre månader. Vi gjorde vårt bästa för att göra det möjligt för alla som granskade
materialet att ha ungefär två veckor på sig per kapitel och de flesta grupper och
litteraturkommittéer som planerade enligt det tycktes kunna hålla jämna steg med planen.
Vi fick in input från medlemmar, grupper och kommittéer från många regioner runt om i
världen, inklusive åtminstone femton amerikanska stater och ett dussin länder världen
runt. Närhelst möjligt läste och använde arbetsgruppen sent inkommen input för att även
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vägleda revideringarna. Vi är väldigt tacksamma för dem som ägnade tid och energi åt att
granska dessa utkast. Godkännandeformatet har dragit enorm fördel av gemenskapens
input.
Med början i den första rundan av gemenskapens granskning och input förbättrades varje
uppsättning kapitel när det gällde struktur och innehåll. När vi ber om input på utkast ber
vi vanligen medlemmarna att rikta sin uppmärksamhet på den stora bilden, såsom
struktur, generella teman och kopplingen till NA:s praktik och filosofi. En del medlemmar
har en tendens att bli mera fingranskande i sin input och när vi läser den anstränger vi
oss för att nå kärnan av det som menas med förslag på ordval och kommateringsfrågor.
Vi fick in över tvåhundra sidor input på introduktionen och tradition ett och mellan sextio
till hundra sidor på de följande kapitlen. Arbetsgruppen ägnade avsevärd tid åt att läsa
och diskutera gemenskapens reaktioner på texten och vi känner oss hoppfulla om att
gemenskapen ska vara nöjd med arbetet som vi har gjort tillsammans.
Vad finns i godkännandeformatet?
Godkännandeformatet av den här arbetsboken består av ett inledande kapitel, ett kapitel
för var och en av de tolv traditionerna och ett kort avslutande avsnitt. Introduktionen är
inriktad på att hjälpa medlemmar förstå hur arbetsboken är tänkt att fungera och hur den
är strukturerad för att uppnå det. I varje kapitel finns det några inledande sidor som följs
av avsnitt för medlemmar, för grupper och för serviceorgan. Som ett svar på
gemenskapens input har vi strävat efter att strömlinjeforma och förenkla kapitlen så att
de ska vara lättare att använda.
Vi var också medvetna om det faktum att
granskningsformatet av texten var för långt. Ett av våra mål
i redigeringsprocessen var att minska den totala längden av
varje kapitel med åtminstone en fjärdedel. Vi är glada att
kunna rapportera att vi lyckades minska den totala längden
till en hanterlig storlek, men samtidigt kände vi oss inte
förpliktigade att säkerställa att varje kapitel var lika långt. Vi
lät gemenskapens tankar och input vägleda oss och på det
hela taget tycker vi att vi har hittat rätt balans.
Gemenskapens input hjälpte oss att hitta ställen där
utkasten innehöll upprepningar och var de behövde
tydliggöras. Vi anser att de reviderade kapitlen nu på ett
mycket bättre sätt når kärnan i vägledningen för varje
tradition utan att upprepa det vi redan känner till från Basic
Text och Det fungerar: hur och varför.
Frågorna
För en arbetsbok är ett av de avgörande elementen frågorna
som hjälper oss att nå kärnan av vad varje tradition lär oss
om både principerna och deras tillämpning. I de
ursprungliga kapitlen arbetade vi utifrån att ta med långa listor av frågor som vi fick ur
gemenskapens input, arbetsblad från sponsorfamiljer och redan arkiverat material. I de
senare utkasten började vi jobba på ett annat sätt och valde att använda färre och mera
tillspetsade frågor. Gemenskapens input ledde oss så småningom att söka något
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mittemellan och som ett resultat har kapitlen i godkännandeformatet ett lagom antal
frågor som tar upp både principer och tillämpning. Frågorna för medlemmar, som de flesta
medlemmar troligen arbetar med tillsammans med sin sponsor, är lite mer utförliga,
medan frågorna för grupper och serviceorgan är färre eftersom de sannolikt kommer att
användas i diskussioner som del av en gruppinventering eller en serviceworkshop. I
sådana sammanhang är det inte sannolikt att en grupp eller kommitté kan föra utförliga
diskussioner av fler än en eller två frågor åt gången och därför bör dessa kortare listor av
frågor – medan de ändå täcker så många praktiska tillämpningar av varje tradition som
möjligt – kunna ge varje grupp och servicekommitté tillräckligt med material för
diskussioner och lärande.
En anda, inte lag
Den mest utförliga resursen för våra tolv traditioner som vi haft före det här projektet, Det
fungerar: hur och varför, inleder avsnittet om de tolv traditionerna med ett stycke som
säger att tanken är att engagera medlemmar i dessa vägledande principer genom andan
i dem och inte som lag. Vår förhoppning är att den här arbetsboken också kommer att
bidra till att engagera medlemmar in meningsfulla diskussioner som kommer att öka vår
förståelse av värdet och vikten av de principer som omfattas av våra tolv traditioner.
Texterna, övningarna, prosan och frågorna i den här arbetsboken är menade att hjälpa
medlemmar att med traditionerna göra det vi gör bäst i NA: dela vår egen erfarenhet,
styrka och hopp av de principer vi tillämpar och som ett resultat uppnå större frihet och
tillväxt.

Motion 1: Att godkänna boken som finns i Bilaga A, “Guiding
Principles: The Spirit of Our Traditions” som gemenskapsgodkänd
tillfrisknandelitteratur.
Avsikt: Att ha ännu ett exemplar av gemenskapsgodkänt material tillgängligt om våra
traditioner att användas av NA-medlemmar, grupper och servicekommittéer.
Ekonomisk inverkan: Kostnaden för att skapa det här materialet har redan ådragits. Den enda
ytterligare kostnaden som antagandet av den här motionen medför är initiala
produktionskostnader, vilka skulle vara minimala.
Påverkad policy: Ingen
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Externa riktlinjer för Världsstyrelsen
Vi föreslår flera ändringar i policyn som har att göra med medlemskap och mandatperioder
för Världsstyrelsen – en för att minska storleken av styrelsen från arton till femton
medlemmar, en annan för att ta bort policyn fördelade mandatperioder och en tredje för
att klargöra policyn gällande begränsningar av mandatperioder. Vi beslutade att lägga
fram alla tre ändringar i en motion helt enkelt för att vi tror att det kan göra det lättare för
medlemmar att workshopa de här ändringarna i sina hemmagrupper. Förändringar i A
Guide to World Services in NA skulle kunna vara del av CAT:en, men vi tror att
utformningen av Världsstyrelsen är något många medlemmar bryr sig om och hellre vill se
i CAR:en och därför tar vi med motionen här.
Under varje cykel pratar vi om hur vi som styrelse ska förbättra vår prestation. Under de
senaste cyklerna har styrelsens storlek kommit upp som en fråga när vi har tittat på att
förbättra Världsstyrelsens effektivitet. Diskussioner fokuserade på styrelsens storlek
ledde oss till att överväga de andra aspekterna av våra externa riktlinjer som verkade
behöva förändringar i det här skedet.

Styrelsens storlek
Världsstyrelsen har förtroendet att administrera verksamheten i NA:s Världsservice. Om ni
varit deltagare vid konferensen under en längre tid har ni troligen hört oss säga att vårt
huvudsakliga ansvar är strategiskt till sin natur, vilket inkluderar översynen av arbetet i
arbetsgrupperna. Vi började den här cykeln med sjutton medlemmar och var arton under
den förra cykeln och om något, så har ökningen från femton medlemmar under 20102012-års cykel betytt att samtalen tar lite längre tid och att virtuella möten blir
besvärligare. Ett större antal styrelsemedlemmar har inte nödvändigtvis ökat vår
effektivitet. Vi tror att en mindre styrelse kommer att åstadkomma mera produktiva
diskussioner och hjälpa till att frigöra medel till arbetsgrupper som utför mycket av
utvecklingsarbetet. Vi har pratat om att minska storleken på WSC ganska länge nu och att
minska styrelsen storlek tycks harmoniera med det samtalet. (För mer information se
videon om framtiden för WSC (The Future of the WSC) som finns utlagd
www.na.org/future.)

Fördelade mandatperioder
En mandatperiod för en styrelsemedlem är sex år, men för att skapa fördelade
mandatperioder kräver A Guide to World Services in NA för närvarande slumpmässig
dragning av längden på mandatperioder när fler än åtta medlemmar blir valda vid ett och
samma tillfälle.
De fördelade mandatperioderna som beskrivs i GWSNA har bara använts två gånger. När
Världsstyrelsen skapades 1998 och hela styrelsen valdes på en gång fick
styrelsemedlemmar mandatperioder om två, fyra och sex år. Den andra gången
styrelsemedlemmar drog lott var 2012 när elva personer valdes till styrelsen.
Alla som har tjänat i Världsstyrelsen kan bekräfta att varje ny styrelsemedlem har en
brant ”lärokurva” och gör en investering i tid och utbildning. Att entlediga en medlem innan
de fullgjort sina sex år försvagar den tiden och investeringen.
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En annan svaghet i den nuvarande policyn är att den inte skiljer mellan en nyvald
styrelsemedlem och en styrelsemedlem som väljs till en andra mandatperiod. Vid valet
2012 var bara sex av de elva som valdes nya medlemmar, fem av de elva blev valda för
en andra period. Möjligheten att välja om styrelsemedlemmar övervägdes inte alls när den
här policyn skapades.
Världsservicekonferensen väljer Världsstyrelsemedlemmarna för sex år och vi har inte sett
några fördelar med att på ett konstlat sätt korta ner några av mandatperioderna.

Begränsning av mandatperioderna
Den tredje och sista ändringen vi rekommenderar är ett förtydligande i definieringen för
begränsningarna av styrelsemedlemmarnas mandatperioder. Den nuvarande policyn säger
att medlemmar ”är valbara upp till två mandatperioder i rad”. Det har uppstått lite förvirring
om uttrycket ”i rad” och huruvida det är menat att tillåta omval för flera perioder efter ett
uppehåll under åtminstone två år. Vi anser att oavsett vad som menades från början, är två
mandatperioder nog att tjäna för vilken medlem som helst, vare sig de är i rad eller inte. Att
tjäna i Världsstyrelsen är en möjlighet som bara några få någonsin kommer att ha och vi
tror, i en anda av rotering, att två perioder under en livstid är tillräckligt.

Motion 2: Att godkänna följande ändringar i Världsstyrelsens
externa riktlinjer som finns i A Guide to World Services in NA
(GWSNA):


Att förändra storleken av styrelsen från upp till arton
medlemmar till upp till femton medlemmar.



Att ta bort kravet på fördelade mandatperioder om fler än
åtta medlemmar väljs vid ett och samma tillfälle.



Att ändra begränsningen från två mandatperioder i rad till
två mandatperioder under en livstid.

Avsikt: Det finns faktiskt tre olika avsikter: för det första att minska den maximala
storleken på Världsstyrelsen för effektivitet och ekonomisk hållbarhet, för det
andra att eliminera kravet på mindre än sex års mandatperiod för en del
medlemmar och för det tredje att begränsa antalet mandatperioder som vilken
medlem som helst kan vara valbar för till Världsstyrelsen.
Ekonomisk inverkan: Om den här motionen antas uppskattar vi att vi skulle minska
kostnaderna mellan femtio till sjuttiotusen dollar per cykel. Det är en
uppskattning av kostnaden för tre medlemmar att närvara vid åtta
styrelsemöten under en konferenscykel samt vid Världsservicekonferensen.
Kostnaden varierar beroende på varifrån medlemmen reser.
Påverkad policy: Följande text skulle förändras i A Guide to World Services in NA. Orden
som är överstrukna skulle tas bort och texten som är understruken i fetstil
skulle läggas in i stället.
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GWSNA, sid 18:
Medlemskap
Världsstyrelsen ska bestå av upp till arton femton medlemmar som väljs av minst 60%
av Världsservicekonferensen.
Mandatperioder
Längden av mandatperioderna för styrelsemedlemmar ska vara sex år. Alla medlemmar
av styrelsen är valbara endast för två mandatperioder i rad.
Om Världsservicekonferensen beslutar att välja fler än åtta (8) styrelsemedlemmar vid
ett och samma tillfälle ska längden på mandatperioderna avgöras av frivilliga och sedan
genom slumpmässig lottning vid det första Världsstyrelsemötet efter WSC.
GWSNA, sid 26:
Val
5. Röstning
e) För att behålla idealet om att rotera en tredjedel av sätena i Världsstyrelsen, halva
Human Resource Panel och en co-facilitator vart annat år kommer öppna positioner vid
konferensen i Världsstyrelsen fler än åtta, i HRP som är fler än två och co-facilitatorerna
som är fler än en, att ses som vakanta. Om konferensen beslutar att fylla en vakans
krävs samma majoritet för dessa positioner som angetts ovan, men Världsstyrelsen eller
HRP eller co-facilitatorerna kommer var för sig att avgöra längden på mandatperioden
efter valet.
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Enkät för litteratur, servicematerial och IDT:er
Genom de här undersökningarna försöker vi få en uppfattning om gemenskapens
prioritering av tillfrisknandelitteratur och utveckling av servicematerial och också
Ämnesfrågor för diskussion (Issue Discussion Topics, IDT:er).
Vi har tidigare haft listor i CAR:en som vi bett medlemmar prioritera, men processen har
alltid känts besvärlig. Vi försöker göra det enkelt den här gången genom att be delegaterna
samla in och rapportera vilka två ni prioriterar högst i följande fyra listor:
1. tillfrisknandelitteratur i bokformat;
2. tillfrisknandelitteratur i häfte eller pamflettformat;
3. serviceredskap och
4. ämnesfrågor för diskussion (IDT:er).
Eftersom processen att samla in samvete, enligt regionala rapporter, varierar så mycket
från en region till en annan föreslår vi helt enkelt att delegaterna samlar in den här inputen
på samma sätt som de skulle hämta in samvetet för motionerna. Vi välkomnar all
ytterligare information som ni vill skicka in till Världsstyrelsen, men vi ber delegaterna att
vara beredda att rapportera inför konferensen om vilka två val som prioriterats för var och
en av kategorierna. Det kommer att resultera i över tvåhundra svar per kategori och ge
oss en bra uppfattning om vad våra medlemmar anser vara viktigt.
Vi kommer att be delegaterna att fylla i enkäten online å sina regioners vägnar, helst före
konferensen så att vi kan samla in och sammanställa regionala svar och distribuera dem
till delegaterna och kunna diskutera dem vid konferensen. Delegaterna kommer att få en
länk skickad till sig när enkäten som de ska fylla i är aktiverad. Vi har i den här CAR:en
tagit med en motion och en ”kortis” av enkäten som delegaterna kan kopiera och
distribuera. Kortisen kommer att läggas ut separat på hemsidan.
Vi kommer också att erbjuda en möjlighet för enskilda medlemmar att fylla i enkäten
online om de så vill. Medlemmar som gör det individuellt bör ändå delta i processen att
samla in ett regionalt samvete. Erbjudandet att fylla i enkäten individuellt online är inte
menad att ersätta den processen utan helt enkelt ge oss mera data att titta igenom och
det kan vara intressant att jämföra svaren som delegaterna tar med till konferensen med
dem som samlas in genom en enkät online. Enkäten hittar ni online via
konferenshemsidan på: www.na.org/conference. Vänligen notera att deadline för att
individuellt fylla i enkäten online är den 15 mars 2016. Det går att delta i ert regionala
CAR-samvete efter det om det genomförs senare, men för att vi ska ha material att
rapportera för konferensen behöver vi ha resultaten i mitten på mars.
Vi hoppas att den här enkäten kommer att vara mera användarvänlig än en del andra som
vi har haft förut. Vi ”beta-testade” den här med regionala delegater och alternerande innan
vi skrev CAR:en och använde deras resultat för att förfina och utöka varje lista. Ämnena i
varje lista kommer från olika källor: från medlemmars önskemål om projekt, kvarvarande
ämnen från gamla enkäter, förslag från delegater och alternerande och ämnen som
gemenskapen efterfrågat upprepade gånger.
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Tillfrisknande litteratur
De två första listorna efterfrågar vilken litteratur våra medlemmar skulle vilja att vi jobbade
på härnäst. Vi har gjort enkätundersökningar flera gånger tidigare för att få en uppfattning
om hur ni prioriterar litteratur. Gamla enkäter har visat på behovet av projekt såsom Living
Clean och traditionsarbetsboken (den kom fram ur en motion under nya ärenden, men har
konsekvent prioriterats i litteraturenkäter i gemenskapen). Vi använde också en
litteraturenkät för att hjälpa oss att avgöra hur vi skulle utföra revideringarna av Basic Text.
Vi ber er att komma ihåg att processen tar tid och att det inte är som att skriva en inköpslista
för veckans storhandling. Det går åt en konferenscykel för att utveckla en projektplan, vilket
är två år. Tillfrisknandelitteratur i form av en hel bok tar ytterligare fyra till sex år, medan
mindre pamfletter vanligen kan färdigställas inom en tvåårig cykel. Vi planerar inte att jobba
med något material i bokformat under den kommande cykeln, så det tidigaste datum en sex
till åtta års utveckling av en bok kan påbörjas är efter WSC 2018.
När ni funderar över den här listan är frågan alltså inte vad vi vill ha idag utan vad var och
en av oss tror ska tjäna gemenskapens syften om fyra till tio år från idag. Många av idéerna
på listorna kommer från den förra litteraturenkäten som gjordes 2010. Några av dem har
föreslagits av medlemmar, delegater eller serviceorgan.
Var vänlig och kryssa för de två val som ni tror är viktigast i vart och ett av de fyra avsnitten
nedan.
Tillfrisknandematerial i bokformat – välj två
(En fullständig lista av böcker, häften och pamfletter med copyright och revideringsdatum
finns i bilaga B.)
Ny bok om sponsorskap
Ny stegarbetsguide (ska inte ersätta utan möjligen vara ett komplement till de
nuvarande Stegarbetsguiderna)
Daglig meditationsbok med en andlig princip per dag
Daglig meditationsbok baserad på Living Clean
Service och tillfrisknande
Revidera de nuvarande Stegarbetsguiderna
Revidera den nuvarande Sponsorship boken
En samling berättelser från tidiga medlemmar i NA-gemenskaper runt om i världen
NA:s historia
Mirakler fortsätter att ske – bilder och berättelser om tillväxten av NA runt om i
världen
Annat (vänligen specificera)

Tillfrisknandelitteratur som häften eller pamfletter – välj två
(En fullständig lista av böcker, häften och pamfletter med copyright och revideringsdatum
finns i bilaga B.)
Följande lista innehåller idéer för både pamfletter (IP:er) och häften. Även om ett häfte
ibland verkar vara det rätta formatet – om vi har mer att säga än det som ryms i en
pamflett, men inte vill skriva en hel bok – är det inte många möten som faktiskt använder

2016 Konferensens agendarapport

häftena. Med undantag av Den lilla vita boken, distribueras inte våra häften alls lika ofta
som IP:er och böcker. Ni kanske vill ta detta i beaktande när ni gör era val.
En annan sak att tänka på när vi funderar över resultaten av enkäter som den här är att
alla har en tendens att prioritera efter sina personliga intressen och det kan därför vara
svårt att få höga siffror för material med specifika målgrupper trots att behovet kan vara
ganska stort. I samma anda kan man säga att behovet av litteratur ibland avspeglar ”de
som saknas” lika mycket som dem som redan hittat hit.
Tillämpning av koncepten
Service och tillfrisknande
Ursprungsfolk i tillfrisknandet
Äldre medlemmar i tillfrisknandet
Revidera den nuvarande Sponsorskaps IP:n
Skapa ett nytt häfte om sponsorskap
Kvinnor i tillfrisknandet
LGBT medlemmar i tillfrisknandet
Vad är tolftestegsarbete? med hur-man-gör förslag
Snabba svar till de tio vanligaste orsakerna till att någon kan ha ett motstånd mot
NA (riktat till nya eller potentiella medlemmar)
Vårt elfte steg i handling
Att tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter
Att föra vidare ett tydligt NA-budskap
Psykisk hälsa
Revidering av Enslingen
Revidering av OI och NA-medlemmen
Revidera S&I och NA-medlemmen
Annat (vänligen specificera)

Servicematerial
Servicematerial går att utveckla snabbare än tillfrisknandematerial och kräver inte alltid
samma tidsåtgång eller kostnader som en arbetsgrupp. Vår erfarenhet har visat att
kortare texter som våra nuvarande ”Basics” (Translations Basics, Planning Basics, PR
Basics, H&I Basics) tycks vara de som är mest användbara för våra medlemmar på
engelska och som är de lättaste att översätta.
Vilka texter tror ni bäst skulle tillmötesgå behoven i NA-service under de kommande två
till sex åren?
Servicematerial – välj två
(En fullständig lista av servicematerial med copyright och revideringsdatum finns i bilaga B.)
Revidera A Guide to Local Services (En guide till lokal service)
Revidera S&I Handboken
Sponsorskap bakom murarna
Event och konventhandbok (ny – det finns ingen på lager)
Gruppservice – redskap/redskapslåda (dvs. exempel på mötesformat, basics för
gruppstödsforum …)
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Lokal/distriktsservice – redskap/redskapslåda (dvs. GSR‐orientering, redskap för
planeringssammankomst, utbildningsredskap för betrodda tjänare,
projektformat …)
Regionservice – redskap/redskapslåda (dvs. utbildningsredskap för betrodda
tjänare, redskap för regionsammankomster, projektformat …)
Regiondelegatens roll
En guide för samverkan med drogdomstolar
Information om hur man skapar juridiska entiteter och servicekontor och deras
relation till det serviceorgan de tjänar
Kassörs basics
Faciliterings basics
Konsensusbaserat beslutsfattande (CBDM) basics
Service och teknologi
Revidera Planning Basics
Redskap för gemenskapsutveckling och offentliga relationer
Annat (vänligen specificera)

Gemenskapens ämnesfrågor för diskussion (IDT:er)
Ämnesfrågorna har blivit en standard för gemenskapsvida diskussioner under de senaste
tio åren. De är en uppsättning frågor som identifieras vid WSC och som diskuteras under
den följande tvååriga konferenscykeln. Frågor som kommer upp under cykeln kan också
läggas till på listan. Resultaten av diskussionerna kan innehålla en del av de bästa
arbetssätten inom NA och har skapat grunden för flera servicepamfletter och andra
redskap och annan litteratur, bland annat arbetsbladet för att bygga starka
hemmagrupper och servicepamfletterna Principles and Leadership in NA Service och
Disruptive and Violent Behavior samt IP:n Money Matters med mera.
Ämnesfrågorna under den gångna cykeln var:
Gruppstöd, planering, att välkomna alla medlemmar och zonernas roll.
Ämnesfrågor under tidigare cykler har varit:
Samverkan
Gruppsamvete
Att stödja vår vision
Tredje traditionen
En vision for NA-service
In Times of Illness

Självförsörjande
innebär att stödja NA
IP:er om självförsörjande
Att bygga kommunikation
Vår frihet, vårt ansvar
Ledarskap

Att bygga starka
hemmagrupper
Vem saknas?
Vårt servicesystem
En atmosfär av tillfrisknande
Infrastruktur
Offentlig image

Medan de mest efterfrågade ämnena för diskussion har varit att bygga starka
hemmagrupper och en atmosfär av tillfrisknande får vi bäst respons när det är en
blandning a grupp- och serviceinriktade ämnen. Det verkar vara bra att upprepa flera av
frågorna. De flesta frågorna är öppna nog för att vi ska kunna skissera en något
annorlunda infallsvinkel för dem av oss som har varit med i tidigare diskussioner och för
det mesta roterar också betrodda tjänare med några års mellanrum.
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Idéer för kommande ämnesfrågor för diskussion – välj två
Hur man använder “Guiding Principles: The Spirit of Our Traditions” med en
session för varje tradition och möjligheten att välja vilken som ska diskuteras
Första traditionen och NA:s enighet
Hur kan vi fortsätta att tillhandahålla service till vår gemenskap och samtidigt
minska vårt beroende av pengar från litteratur, evenemang och konvent?
Gemenskapsutveckling
NA:s enighet, FIPT och nytryck av NA‐litteratur
Service i NA
En atmosfär av tillfrisknande i service och hur vi behandlar varandra
Att behålla medlemmar
Vem saknas på stadskärne‐/stadsmöten?
Outreach/tillfrisknande på landsorten
Konferenscykeln och att förbli engagerad och involverad
Disruptive and Violent Behavior (ta servicepamfletten igenom
godkännandeprocessen för tillfrisknande IP)
Att tillämpa våra principer på teknologi och sociala media
Annat (vänligen specificera)
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Framtiden för WSC och zonernas roll
Vid den senaste Världsservicekonferensen höll vi en serie diskussioner om vår kollektiva
framtid som konferens. Inga beslut fattades vid den konferensen. Diskussionerna
indikerade tydligt att delegaterna vill att samtalen ska fortsätta och ta upp mera
diskussioner om zonernas roll nu och i framtiden. Vi har försökt att göra det under den
cykel som gått och vi planerar att lägga in tid vid WSC 2016 för att fortsätta samtalet. Vi
släpper ett informationspaket tillsammans med denna CAR som vi hoppas ger er mera
information om zonerna och WSC och hjälper er att samtala om det i era regioner. I den
här essän ska vi kort beskriva några av de utmaningar vi står inför, vad vi tror att vi hörde
vid den förra konferensen, vad som finns med i informationspaketet för att planera vår
framtid och de frågor vi behöver diskutera vidare vid den kommande konferensen.

Dilemmat
Vi anser att konferensen är både stor och dyr. Vi har pratat om ”framtiden” för WSC i
tiotals år och nu är den framtiden här. WSC har vuxit sig för stor för att vara effektivt.
Det är inte möjligt att föra nyttiga samtal i ett organ som är så stort som dagens WSC.
Det är ett svårt ämne att tala om och ännu svårare att nå enighet om, men WSC började
med det svåra arbetet igen 2014. Vi kommer att stödja en vision om framtiden som WSC
kan komma överens om.
Idealt sett tror vi att WSC bör vara






Diskussionsbaserad
Visionsfokuserad
Global
Strategisk/fokuserad på planering
Enande

Vi har lagt fram ett antal rekommendationer som skulle ha kunnat vara de första stegen
för att omforma den nuvarande WSC till en WSC som vi tror skulle tjäna behoven hos NA
idag och i framtiden: moratorier för att sakta ner tillväxten och ge möjlighet för reflektion
över vad WSC är och hur den fungerar, en nerbantad WSC baserad på deltagande per
stat/nation/provins, ingen automatisk finansiering för regionerna, en nerbantad WSC
baserad på eliminering av alternerande osv. Vi hade hoppats att detta kunde vara små
steg mot en mera effektiv och mindre resursintensiv konferens, men dessa idéer har
inte fått något stöd eller fått tillräckligt fäste för att skapa förändring.

WSC 2014
Alltså bad vi deltagarna vid WSC 2014 att de skulle ta fram sina visioner. Vi lade upp en
serie med fem sessioner med rubriken ”att planera vår framtid”. I sessionerna ombads
deltagarna att identifiera NA:s behov nu och inom en överskådlig framtid och sedan
diskutera varför ett världsvitt organ behövs för att tillfredställa de behoven och vilka
alternativ det kan finnas för en Världsservicekonferens, givet de resultat man kom fram till.
WSC 2014 var väldigt klar över orsakerna till att vi samlas som en konferens:
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Vision och syfte



Juridiskt ansvar



Överblick



Global samordning/att dela bästa arbetssätt



Bygga gemenskap

Den visionen verkade delas av de flesta av delegaterna som var där och det är
påfallande likt styrelsens vision av den ideala WSC som beskrivs ovan.
Frågan som vi som konferens fortfarande behöver fatta beslut om är: vem behöver vara
närvarande för att uppfylla syftet? Vi ser bara två möjligheter att röra oss mot en mer
effektiv WSC som fullgör dessa syften. Det kan mycket väl finnas andra. En är en lösning
på kort sikt och vi ställde den som en motion i 2014-års CAR. Den antogs inte vid förra
WSC – att begränsa säte vid konferensen till en delegat per region. Det andra är, oavsett
vad vi föredrar, någon form av säte per zon.
Vid förra WSC hörde vi starkt stöd för säte per zon. Vi blev faktiskt förvånade över detta.
Det var inte vad vi hade lagt fram för WSC. De visioner som deltagarna kom fram till står
inte nödvändigtvis i motsättning till våra egna, men kräver en mer dramatisk
omstrukturering än vi hade varit beredda att föreslå. Den enda motionen som vi hade
ställt som hade en ny vision för säte vid konferensen var vår egen resolution för säte
enligt stat/nation/provins. Men majoriteten av deltagarna vid konferensen tycktes
intresserade av någon form av säte enligt zon, om än inte enligt ”zon” som de för
närvarande är sammansatta.
Är det verkligen det håll vi vill gå åt? Vi är inte säkra på det men vi försöker facilitera
processen för att föra den här diskussionen och i slutänden fatta ett beslut av något
slag. Om konferensen kan nå en överenskommelse om en plan för framtiden som skulle
göra WSC mera prisvärd och bättre rustad för verkliga diskussioner kommer vi att stödja
den planen.

Paketet för att planera vår framtid
Den sista sessionen om att planera vår framtid ställde frågan ”vilken väg tar vi nu?” till
deltagarna. Diskussionerna från denna session indikerade tydligt att WSC ville att
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samtalet skulle skickas vidare. Många föreslog att en arbetsgrupp som hade med frågan
att göra skulle tillsättas och det gjorde vi. Det kom också flera förslag som hade att göra
med att informera våra medlemmar om frågorna. Under den här cykeln utvecklade vi en
workshop om zonernas roll som kan ha hjälpt en del i den ansträngningen. Workshopen
har hållits vid många zonforum och på andra evenemang och har hjälpt till att
snabbstarta samtalet om vad zoner är och vad de skulle kunna vara.
Under den sista sessionen lyfte deltagarna fram ett antal potentiella svårigheter som
hade med zonerna att göra och deras brist på definition och kontinuitet. (För mer
information se 2014-års WSC Draft Summary Record via länken på konferenshemsidan
www.na.org/conference.) Om zoner ska fungera som serviceutförande organ är det bra
om de kan lära av och om varandra för att bäst kunna tjäna sina regioner och
gemenskaper. När det gäller möjligheten att vid något tillfälle kunna ge säte per zon kan
bristen på definition utgöra svårigheter för konferensen.
Det finns två besläktade samtal som pågår under paraplyet för att planera vår framtid:
1. Zonernas roll i relation till deras medlemsgemenskaper och 2. Framtiden för WSC som
ett hållbart och effektivt organ. Paketet med en lista för att planera vår framtid innehåller
tre delar. Två av dem har tydligast mest att göra med den första frågan medan den tredje
riktar in sig på behovet av en hållbar och effektiv WSC.
Data från workshops om zonernas roll: vi hade två olika versioner av workshopen, en
som var skräddarsydd för zonerna och en annan för allmänna gemenskapsevenemang.
Mer än hälften av zonerna har hållit workshopen och den har också hållits på ett antal
icke-zon evenemang. Vi rapporterar resultaten från dessa workshops för er.
Enkätdata från zoner: många medlemmar har sagt att de behöver mera information om
vad zoner är, vad det gör och hur zonerna ser ut idag. Vi har bett medlemmarna i varje
zon att ge oss en kort överblick av sin zon, hur den är strukturerad, vad zonen fokuserar
på osv. Vi ger er den informationen. Vi hoppas att graferna och infograferna börjar måla
bilden av hur zonerna ser ut idag.
Power-point/Video för framtidens WSC: den här power-pointen/videon är utformad för
delegaterna som en hjälp att föra samtal i sina regioner om framtiden för WSC. Powerpointen förklarar vilka utmaningar som finns gällande hållbarhet och effektivitet vid
konferensen och går igenom samtalen vid förra WSC och ber om input för konferensens
framtid.
Allt detta finns tillgängligt på vår hemsida på www.na.org/future.
Vi hoppas att dessa redskap kommer att hjälpa er att diskutera de här frågorna i era
regioner och få in input från intresserade medlemmar.

Samtal vid kommande WSC
Vi behöver fortsätta det här samtalet vid WSC 2016. Paketet för att planera vår framtid
är menat att hjälpa er bli bättre förberedda för att göra det. Går vi mot att ge säte per
zon? Det är vad vi tror att vi hörde vid WSC 2014. Är det vad ni hörde? Är det vad ni
stödjer?
Som styrelse är vi mest angelägna om att konferensen kan komma överens om någon
vision som håller måttet på hållbarhet och effektivitet.
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Vad kommer att krävas av oss som konferens att förhandla fram en fungerande lösning?
Vi behöver fungerande kriterier för vem som än har säte vid WSC – vare sig det är
regioner eller vid något tillfälle zoner. Om vi ger fler regioner säte vid den här
konferensen kommer vi att behöva skapa utrymme. Hur gör vi fler möjligheter
tillgängliga?
Styrelsen är fortfarande förbundna till en nerbantad, diskussionsbaserad global WSC
som kan tillhandahålla den visdom som krävs för att tjäna NA-gemenskapens framtid.
Och vi är förbundna att stödja vilken lösning som helst som gemenskapen kan enas om.
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Vårt servicesystem
Vid förra konferensen antogs tre motioner med liknande ordalydelse som hade med
servicesystemet att göra – en ”att i princip enas om att röra oss i riktningen mot ett
servicesystem som innehåller gruppstödsforum”, en annan om lokala
servicekonferenser och en tredje om lokala servicestyrelser. Alla tre motioner antogs
med mer än tvåtredjedels majoritet efter att de anpassats med frasen ”att inkluderas i
GTLS som ett alternativ till våra nuvarande serviceorgan”.

Revidering av En guide till lokal service (A Guide to Local Services [GTLS])
Vi tror att en revidering av GTLS skulle kunna vara till stor hjälp. Men vi tror inte att vi är
klara ännu att åta oss en lyckosam revidering.
Vi behöver servicematerial som beskriver vad som faktiskt fungerar för oss – en
uppsättning redskap som avspeglar våra framgångsrika arbetssätt. Vi har publicerat
stora mängder handböcker om hur man gör service rent teoretiskt. Hur många regionala
servicekommittéer till exempel, fungerar så som de beskrivs i GTLS, där RKM:er också
fungerar som resurssamordnare och adminorgan? Vi planerar att under den kommande
cykeln inrikta oss mera på att fånga in faktisk erfarenhet. Vi skulle vilja kunna revidera
GTLS så att den innehåller material om hur vi till exempel bättre stöttar våra grupper,
håller planeringssammankomster, jobbar i projekt, lägger budgetar och fattar beslut
genom konsensus. Det här är bara några aspekter av gruppstödsforum och lokala
servicekonferenser och styrelser som vi tror skulle berika GTLS.
Under den här cykeln har vi börjat diskutera med gemenskaper som provar en del av
idéerna från servicesystemprojektet, men det är bara en början. Vi har haft några
webbmöten med fokus på aspekter av servicesystemprojektet och vi planerar att hålla flera
under den kommande cykeln. Webbmöten är ett väldigt bra sätt att få höra från
gemenskaper om vad som fungerar bra för dem – och vad de har prövat som inte fungerade
så bra. Vi kan också rikta in webbmötena på aspekter av serviceutförande där det tycks
finnas ett särskilt intresse, så som tillfrisknande på landsorten. En annan sak vi gjort nyligen
är att omorganisera hemsidan för resurser för lokal service och bett medlemmar att skicka
in material som vi kan lägga upp. Det här är ett ställe där ni kan dela med er om allting från
format för tillfrisknandemöten till riktlinjer för konsensusbaserat beslutsfattande till
offentliginformationsuttalanden: http://www.na.org/localresources.
Behovet av relevant och tillämpbart servicematerial som avspeglar det som fungerar bra
gäller inte bara idéerna från servicesystemprojektet som har prövats utan alla våra bästa
arbetssätt. Vi skulle vilja samla in redskap och idéer om vad som för närvarande
fungerar inom distrikts- och regionservice. Det viktiga är att vi kan skapa en ”guide” som
avspeglar vad vi gör och vad som fungerar, snarare än vad vi tror skulle kunna fungera.
Ett av NA:s största behov fortsätter att vara uppdaterat servicematerial som är lätt att
använda och förstå.

SNP-service
En annan idé som kom fram ur servicesystemprojektet som vi inte vill tappa är att
samarbeta inom stat, nation och provins (SNP) för att tillhandahålla service. Idén är att
en NA-närvaro i hela staten (nationen, provinsen) kan göra det lättare för allmänheten
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att hitta oss och göra det lättare för oss att kommunicera och interagera med system
såsom statliga eller federala fängelser. Att tänka på service i termer av stat, nation eller
provins som helhet kan också hjälpa oss med gemenskapsutveckling. Istället för att
uteslutande rikta in våra serviceansträngningar på ställen där NA redan finns kan vi titta
på hur vi ska få NA att växa i alla delar av staten eller nationen där det inte finns några
eller bara finns några få möten.
Serviceutförandeaspekten av SNP-organ kan ha tappats ur sikte bakom idén om säte
enligt SNP. Brasilien, Kanada och Ryssland är väldigt bra exempel på värdet av
samarbete mellan flera regioner inom en stat eller nation. Vi tror fortfarande att det här
utgör goda anledningar att samarbeta genom SNP-service vare sig regioner inom en
multiregional stat har några intentioner att gå samman eller ej. Vi stödjer gärna vilka
ansträngningar som helst för att få igång delad service.
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NA-litteratur och vårt huvudsyfte
Som vi tidigare har sagt har vi under den här konferenscykeln sett en förnyad
ansträngning hos en liten men ihärdig minoritet medlemmar att öka distributionen av
olaglig litteratur. Det här är inte ett nytt problem och det känns på många sätt som en
flashback till gångna tider. För många av oss som var medlemmar under tidigt 1990-tal
är det här ett minne av ett smärtsamt kapitel i NA:s historia. Bristen på enighet, starka
personliga konflikter mellan medlemmar och kaoset som följde, avledde oss alla från
vårt huvudsyfte och drev många medlemmar eller potentiella medlemmar bort från NA.
Det är inte något de flesta av oss önskar upprepa eller återuppleva.
Konflikten verkade ha blivit löst under det tidiga nittiotalet när Världsservicekontoret
utsågs till den enda auktoritet med rätt att publicera och distribuera NA-litteratur
godkänd genom gruppsamvete vid WSC. Under dessa år producerades även En
inledande guide till NA och inspirationen till Fellowship Intellectual Property Trust (FIPT)
som antogs 1993.
Som ett svar på den på senare tid snabba ökningen av illegalt distribuerad litteratur har
vi det här året skapat två bulletiner om ämnet. Vi uppmuntrar er att läsa båda eftersom
de ger en fullständig historisk bild av den här frågan. Ni hittar rapporterna som heter
Narcotics Anonymous Literature and Copyrights och Group Conscience & NA Literature,
på engelska, tyska, portugisiska, ryska och spanska på www.na.org/fipt. Den första är
en sexsidig historisk översikt av frågan och den andra, Group Conscience and NA
Literature, är en tvåsidig sammanfattning.
Fellowship Intellectual Property Trust i sig är skriven på ”juridiska” och får de flesta
medlemmar att somna. Men det är ett uttryck för erfarenhet och beslut som
gemenskapen kämpat för att vinna, som ett svar på samma problem som verkar ha
kommit upp igen. Syftet med det är att säkerställa att NA:s egendom förvaltas för hela
NA och är säkerställd för medlemmar som ännu inte har kommit, i enlighet med vårt
huvudsyfte. ”Det enda målet och syftet med den här förvaltningen är att säkra och
administrera all tillfrisknandelitteratur och annan immateriell egendom som tillhör
Anonyma Narkomaners gemenskap på ett sätt som ska hjälpa beroende att finna
tillfrisknande från beroendesjukdomen och föra budskapet vidare till den beroende som
fortfarande lider i enlighet med NA:s tolv steg och tolv traditioner.” (FIPT, sid 1)
Många av våra medlemmar som förstår historien bakom problemen har frågat varför vi
inte har dragit frågan inför rätten igen. Vårt svar är: ”till vilken nytta?” Vår erfarenhet
visar att de människor som fortsätter bete sig på det här sättet inte bryr sig om vad
rätten anvisar. Stämningar är smärtsamma och dyrbara åtgärder utan potential att vara
till nytta för beroende som fortfarande lider. Vi ser en stämning som en avledning av
mänskliga och ekonomiska resurser utan verkligt värde. Vi skulle mycket hellre se att
NA:s resurser, både mänskliga och ekonomiska, används för andra syften. Vi tror att det
bara är NA-medlemmar som genom sitt sätt att handla kan få stopp på de här
aktiviteterna. Vi kan alla som medlemmar hjälpa till att säkerställa att våra vänner har
korrekt information om problemets historia och vi ska inte vara rädda för att stå upp för
att skydda vår litteratur och de medlemmar som påverkas av det här, en del som faktiskt
inte kan stå upp för sig själva.

2016 Konferensens agendarapport

Prissättning av NA-litteratur
Det är ingen enkel eller kort berättelse att försöka förklara vad NA Världsservice gör för
att publicera och skydda NA-litteratur å våra medlemmars vägnar, idag och i framtiden.
Det kanske uttrycks bäst genom filosofin bakom Världsservicens försäljningspolicy:
Vår mission är att tillhandahålla service och stöd som faciliterar fortsättningen och
tillväxten av Anonyma Narkomaner i hela världen. . .
Sedan skapandet av den har den här policyn vilat på två grundläggande principer:
jämlik litteraturdistribution och övergripande kontinuitet och tillväxt av
gemenskapen, genom ett centraliserat tillhandahållande av service. På grund av sin
funktion som en clearingcentral för information och vägledning på världsnivå,
tillhandahåller WSO också service utöver litteraturdistributionen. I stora drag innebär
det:
• Information som stöd för individer, grupper, distrikt och regioner såväl som lokala
servicekommittéer och
• Administrativt stöd för Anonyma Narkomaners Världsservice
Sådan service kostar pengar. Därför är vår litteratur prissatt på ett sådant sätt att
kostnaderna som har att göra med att tillhandahålla den delvis kompenseras genom
inkomsterna från försäljningen. Det är endast genom att medlemmar i mer
utvecklade gemenskaper ”ger det vidare” genom litteraturinköp till medlemmar i
gemenskaper under utveckling, som vår tillväxt och stabilitet har varit möjlig. Våra
äldre medlemmars villighet att axla bördan tills våra nyare medlemmar blir
självförsörjande, gör det möjligt för vårt budskap att föras vidare till fler beroende
varje år, oberoende av deras förmåga att betala idag. På det här sättet ”behåller vi
det vi har genom att ge bort det” genom vår försäljningspolicy såväl som i vårt
program.
Vår litteratur är prissatt för att hjälpa oss att tillhandahålla service och stöd, inklusive
litteratur, till dem som behöver det. NA fattade för länge sedan ett beslut och har sedan
dess hållit fast vid det, att förbli enat som en världsvid ansträngning och att ha en enda
redovisningsskyldig punkt för NA-litteratur och att inte helt och hållet decentralisera, så
som andra gemenskaper har gjort. Nittio procent av NA Världsservices inkomster
kommer av litteraturförsäljning varav största delen kommer från Basic Text. Det skulle
krävas en omprövning av Världsservice och den service och det stöd som den
tillhandahåller om inkomstkällan drastiskt ska förändras.
Idag är vi verkligen en internationell gemenskap och att skydda trovärdigheten i NAlitteraturen och att stödja service genom litteraturförsäljning har blivit allt svårare och
kanske viktigare än någonsin. När FIPT antogs 1993 tjänade Världsservice 16 575
möten varav över 88 procent fanns i USA och Kanada. Vi publicerade IP:er, häften Basic
Text och den då nya Bara för idag på engelska och ungefär 100 översatta titlar. Vi
tillhandahöll gratis litteratur för den enorma summan 4 771,56 dollar bara till S&Iservice. Idag har NA 63 000 möten per vecka på 77 olika språk i 131 länder. Det innebär
att det var tionde sekund läses en sinnesrobön på något NA-möte någonstans i världen.
Bara 45 procent av NA-mötena finns nu i USA och Kanada. Vi publicerar nästan ett tusen
översatta titlar och producerar något nytt nästan varje vecka. Och under det senaste
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räkenskapsåret kunde vi tillhandhålla gratis eller subventionerad litteratur till en
kostnad av 535 599 dollar.
Medan vi inte tror att NA Världsservice är ansvariga för all den fantastiska tillväxt som
skett, tror vi att NA Världsservice har haft sin del i det, tillsammans med de outtröttliga
ansträngningarna hos medlemmar, grupper, distrikt, regioner och zoner runt om i
världen. Om man tittar på en karta över NA-möten är det tydligt att tillgängligheten av
litteratur på nuvarande eller potentiella medlemmars eget språk och kultur har haft en
inverkan. Och listan på vad NA Världsservice tillhandahåller för att göra det möjligt är
lång – och ofta dyr. Eftersom NA Världsservice har tillräckliga resurser kan vi skriva
kontrakt med servicekontor såväl som en del grupper, distrikt och regioner som kan få
litteratur på kredit och betala efter att de har sålt den. Vår kundreskontra låg på ungefär
700 000 dollar under 2015-års räkenskapsår. Men innan något av det kan komma till
stånd går vi igenom en process som varar i flera år för att skriva litteratur. Vi skapar
arbetsgrupper med medlemmar från hela världen för att skriva utkast som
gemenskapen granskar och vägleder för revideringar. För godkännandeformatet av
“Guiding Principles” som finns med i den här CAR:en har vi hittills investerat något över
180 000 dollar. Kostnaderna för WSC:s litteratur kommitté 1992 låg under 7 000 dollar.
En del av anledningen till skillnaderna är inte bara ökade kostnader utan också
förändringar i hur vi gör service på världsnivå idag. 1993 bestod en ”världsservice”
kommitté helt eller huvudsakligen av amerikanska medlemmar och finansiering gavs
bara för ordförande och vice ordförande och utskick av material. De flesta kommittéer
bestod av amerikanska medlemmar som finansierade sin service själva eller fick pengar
av sin region. Idag finansieras alla arbetsgrupper av Världsservice för att säkerställa
jämlika möjligheter och en större mångfald hos medlemmar som deltar.
Var sig det är på engelska eller på något annat språk är det en lång process innan en
text av tillfrisknandelitteratur är klar för gemenskapens godkännande och slutligen för
produktion. För att kunna skydda trovärdigheten i vårt budskap tillhandahåller vi
professionell hjälp för översättningar på många språk för att skapa utkast som lokala
översättningskommittéer jobbar med i samverkan med vår avdelning för översättningar.
Och sedan arbetar vi med olika juridiska system för att säkerställa att NA-litteratur och
varumärken får copyright och är skyddade runt om i världen.
Det är bara något av vad som utförs för att få litteratur producerad och distribuerad.
Dessa ansträngningar kräver personal och ledning och stödöversyn för fem kontor
och/eller ställen för litteraturdistribution och en ökande mängd tryckning på olika platser
runt om i världen.
De övriga ansträngningarna som NA Världsservice gör å gemenskapens vägnar är
omfattande och oftast inte sådant som de flesta medlemmar är medvetna om. Vi skriver
långa rapporter varje år bara för att sammanfatta en del av aktiviteterna för
gemenskapsstöd i vår årsrapport som läggs ut på www.na.org. Många av våra aktuella
gemenskapsutvecklingsaktiviteter kommer att skrivas om i januarinumret av NA Way
och vi uppmuntrar er att läsa den. Litteraturförsäljning finansierar mycket av det viktiga
arbetet.
Basic Text kostar elva dollar och femtiofem cent, vilket är tre dollar och femtiofem cent
mera än för trettiotre år sedan när den först gavs ut. Priset verkar högt för en del och
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lågt för andra. En inledande guide till Anonyma Narkomaner skapades särskilt för att ta
hand om det möjliga behovet för lågprislitteratur för nya eller potentiella medlemmar.
Den innehåller Är jag en beroende?, Välkommen till NA, För nykomlingen, En annan
synvinkel, kapitel fyra från Basic Text med de tolv stegen, Självacceptans, Sponsorskap,
En beroendes erfarenhet av acceptans, tillit och åtagande, Bara för idag, Att förbli
drogfri där ute och Tillfrisknande och återfall.
NA:s gemenskap har uttryckt sitt samvete gällande vår litteratur: godkända
publikationer ska förbli hos NA Världsservice. Beslutet stödjer de kollektiva
prioriteringarna i vår världsvida gemenskap. NA-grupper och medlemmar har rätten och
ansvaret att kräva att de som vill göra nytryck eller modifiera NA-litteratur avstår från att
göra det. Vi måste arbeta tillsammans för att skydda integriteten hos vår litteratur som
räddar liv.
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Regionala motioner
Motionerna som Världsstyrelsen lägger fram i Konferensens agendarapport (CAR:en)
och projektplanerna som finns i Material för konferensens godkännande (CAT:en) är
resultatet av den strategiska planeringsprocessen och ofta en hel cykel av diskussioner
och överväganden. En del av styrelsens planeringsprocess är att överväga frågor och
trender som kan påverka NA, såväl som bekymmer och framgångar inom hela
gemenskapen. En stor del av styrelsens arbete är att lyssna – att verkligen höra vad NAmedlemmar och gemenskaper säger om sina behov och sina bedrifter. Och styrelsen
har en lika bra sits för att höra allt detta som vilken NA-medlem som helst.
Under varje konferenscykel besöker medlemmar av styrelsen varje zonforum såväl som
andra gemenskapsevenemang runt om i världen. Varje styrelsemedlem har en grupp
regionala delegater som de har kontakt med personligen och ofta kommunicerar med
under konferenscykeln. Styrelsen får stora mängder e-post och telefonsamtal från
medlemmar och serviceorgan. Allt detta räknas med i planeringsprocessen och arbetet
som styrelsen åtar sig och de motioner vi ställer i CAR:en.
En region kan inte på något som helst sätt förväntas ha samma globala vision när man
ställer en motion i CAR:en. Många regioner använder sig inte av någon
planeringsprocess för sitt eget arbete, hur skulle de då kunna förväntas ha en vision om
vad som bäst skulle kunna tjäna de 116 regioner från runt om i världen som har säte
vid konferensen?
Det är en av anledningarna till att vi under de två senaste konferenserna föreslog att vi
skulle prova med regionala förslag istället för motioner. Ett förslag är, åtminstone
teoretiskt sett, mer öppet för diskussion och anpassning av konferensen än en motion
kan vara. I praktiken visade det sig dock att övergången till regionala förslag var
förvirrande. Vi saknar riktlinjer för vad som gör ett förslag tydligt och ”konferensfärdigt”.
Det vi fick var på sätt och vis det värsta av båda världar – en kombination av idéer för
diskussion och frågor för ja/nej beslut som egentligen var motioner som kallades förslag
men inte längre undergick samma process för att klargöra och förfina ordalydelser som
vi brukar göra med motioner.
Vid WSC 2014 hade vi en session som ägnades åt ändringar i A Guide to World Services
in NA och vi pratade om hur vi skulle göra saker och ting på ett annat sätt. Konferensen
beslutade att gå tillbaka till att ha regionala motioner i CAR:en och fortsätta arbeta med
nya ärenden genom att använda oss av en förslagsprocess. Efter diskussionerna vid
konferensen lade vi till tydliggörande text i GWSNA om processen för regionala motioner
och skickade ut de föreslagna revideringarna av GWSNA för granskning och input av
delegaterna innan vi gjorde klart texten. Vi såg en klar skillnad i processen under den
här cykeln.
Vi närmar oss den här CAR:en och de regionala motionerna med ett tydligt syfte att vilja
hjälpa till. Om en region eller en konferensdeltagare har haft en idé som de skulle vilja
att gemenskapen överväger har vi gjort allt som står i vår makt för att hjälpa dem att
uttrycka sina idéer på ett sätt som är tydligt, begripligt och uppfyller WSC:s policy.
Delegaterna hörde vår önskan om att de inte skulle dröja med att lämna in sina motioner
och många börjande kommunicera tankar långt före deadline. Det tog oss ändå över
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nittio dagar från början till slut. Det är en väldigt tidsödande och kommunikationsintensiv process, men vi tror att tid och ansträngning har lönat sig.
Vi vill tacka den stora andel delegater som lämnade in motioner för att de var villiga att
arbeta med oss och med varandra i en anda av samverkan. Vi har något för första
gången i den här CAR:en – en regional motion med fler än en motionsställare. Fem
regioner hade lämnat in motioner som innehöll liknande tankar, även om motionerna i
sig var ganska olika. Vi uppmuntrade dem att diskutera med varandra och gav
delegaterna varandras kontaktinformation. Vi försökte inte fatta något beslut åt dem, vi
försökte bara göra det enklare för dem att kommunicera med varandra. Diskussionerna
resulterade i att en region drog tillbaka sin motion och att tre delegater samarbetade för
att skapa en enda gemensam motion från sina tre regioner. Trots att detta aldrig har
hänt förut ser vi inget som skulle kunna förhindra det och vi har listat alla tre regioner
som motionsställare. Vi tror att det här kombinerade resultatet gör processen att
workshopa CAR:en lättare eftersom medlemmarna inte behöver diskutera tre olika, fast
liknande motioner.
Det är inte en fråga om huruvida vi stödjer den idé som framförs eller inte i den här
motionen eller någon av de andra som följer. Vårt ansvar har varit att säkerställa att
regionerna har haft möjligheten att uttrycka sina tankar så tydligt som möjligt och göra
det så enkelt som möjligt för medlemmar att förstå vad det är de blir ombedda att
diskutera och fatta beslut om.
En delegat lämnade in en motion som han ansåg skulle tjäna mest på om modifieringar
och ändringar av den kunde göras genom att använda en konsensusbaserad process
istället för ett enkelt ja eller nej som en CAR-motion verkar resultera i. Vi är fortsatt
intresserade att röra oss i en riktning mot en diskussionsbaserad process vid
konferensen och därför tycks det vara ett steg i rätt riktning att ge regionerna en
möjlighet att lämna in material för övervägande istället för bara motioner som ska röstas
om för eller emot. Vi stödjer delegatens förslag att vi öppnar upp ytterligare en möjlighet
för deltagare att lägga fram idéer inför hela organet före WSC. I den andan har vi gått
med på att inkludera hans idé och alla andra idéer som delegaterna skulle vilja överväga
vid WSC 2016, under en egen framsida som en del av CAT-utskicket.

Motion 3: Att NA:s Världsstyrelse utvecklar en projektplan som
inkluderar en budget och en tidslinje för att skapa en
informationspamflett specifikt om psykisk sjukdom och till‐
frisknande för övervägande vid 2018‐års Världsservicekonferens.
Avsikt: Att få ett gemenskapsgodkänt tydligt Anonyma Narkomaner-budskap om den
viktiga frågan om psykisk sjukdom och tillfrisknande tillgängligt i
pamflettformat.
Motionsställare: Eastern New York regionen
Ekonomisk inverkan: Den här motionen skulle inte innebära några verkliga
kostnader. Alla tänkbara kostnader skulle skrivas in i och kommuniceras i en
framtida projektplan.
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Regionens motivering: Även om det finns material om ämnet psykisk sjukdom i
häftet ”I tider av sjukdom”, är det inte tillräckligt för att hantera de otaliga
problem som beroende i tillfrisknandet som också lider av diagnostiserad
psykisk sjukdom möter: till exempel hur Anonyma Narkomaners program
balanserar behovet av förskrivna mediciner för sinnes- och
stämningsförändrande substanser med idén om total abstinens; stigmat som
vidhäftar psykisk sjukdom och rädslan för fördömande från andra i
tillfrisknandet; det tänkbara behovet av ytterligare terapeutisk behandling
utanför självhjälpsgrupperna; hur grupper kan hjälpa till att få beroende som
lider av psykisk sjukdom att känna sig välkomna; sponsor/sponsee
relationen och det viktiga i att inte behandla sin sponsor som en läkare och
andra relevanta frågor. Anonyma Narkomaners budskap om psykisk sjukdom
och tillfrisknande fortsätter att vara en gråzon och det kommer att vara till
hjälp för både nykomlingar och veteraner att ha en gemenskapsgodkänd,
allmänt spridd informationspamflett tillgänglig som en resurs.
Världsstyrelsen: Vi har tagit med den här idén i litteraturenkäten i den här CAR:en. Vi
hoppas att enkäten resulterar i en diskussion om vad gemenskapen som
helhet vill få utvecklat. Om den här motionen antas skulle den anvisa
Världsstyrelsen att utveckla en projektplan som övervägs vid WSC 2018. Vi
planerar redan att engagera delegaterna vid WSC 2016 i resultaten av
enkäten om vilket servicematerial och vilken tillfrisknandelitteratur
gemenskapen vill få utvecklad.
Påverkad policy: Ingen.

Motion 4: Att alla framtida godkända protokoll från Världsstyrelsens
möten ska läggas ut på na.org för nerladdning.
Avsikt: Att skapa tillgänglighet till alla protokoll från Världsstyrelsens möten.
Motionsställare: Show Me regionen
Ekonomisk inverkan: All uppskattning av kostnader här skulle bara vara ungefärlig.
Den faktiska kostnaden för att lägga ut material på na.org är minimal.
Regionens motivering: Ingen
Världsstyrelsen: Vi tillhandahåller exemplar av godkända protokoll från
Världsstyrelsens möten till vilken beroende som helst som efterfrågar dem,
men det finns flera anledningar till varför vi inte lägger ut Världsstyrelsens
mötesprotokoll online. NAWS News som publiceras efter varje styrelsemöte
är vår regelbundna rapporteringsmekanism. Den ges ut på fem språk till en
årlig kostnad av ungefär 25 000 dollar. Våra protokoll finns endast på
engelska och vi är inte klara över vilket syfte det skulle tjäna att lägga ut dem
online. NAWS News innehåller en fylligare beskrivning av våra aktiviteter och
tankar om frågor än våra protokoll eftersom den täcker våra beslut och
aktuella tankar om saker och ting och återger sammanhang och förklaringar
om våra aktiviteter och diskussioner. Mycket av det som skrivs om i NAWS
News händer inte under ett styrelsemöte och protokollen kan vara
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vilseledande utan all bakgrundsinformation. Som styrelse har vi kontakt via
e-post, webinarer och andra sätt för att utveckla idéer och föra pågående
diskussioner som inte återges i något enskilt protokoll.
En andra anledning till att vi inte lägger ut Världsstyrelsens protokoll online är
de tänkbara juridiska följderna av att göra det. NA Världsservice dras ofta in i
rättstvister om lokala problem eftersom parter som driver en rättssak letar
fram det NA-serviceorgan som har mest resurser. Protokoll som läggs ut
online betraktas som juridiskt bindande dokument och kan ge mera
ammunition för den sortens rättsförfaranden. Om vi blir ålagda att lägga ut
våra protokoll online är det sannolikt att vi ändrar vårt sätt att föra protokoll
till att endast ta med sådant som krävs rent juridiskt.
Påverkad policy: Ingen

Motion 5: Att all ekonomisk rapportering för Anonyma Narkomaners
Världskonvent redovisas i detaljerat rad‐för‐radformat och inte
som summeringar så som för närvarande görs. Rapporten ska läggas
ut på na.org och kunna laddas ner.
Avsikt: Ekonomisk öppenhet
Motionsställare: Show Me regionen
Ekonomisk inverkan: Den uppskattade kostnaden är svår att sia om utan en tydlig
idé om vad som efterfrågas. Att ställa samman en detaljerad rad-för-rad
rapport som ger meningsfull information skulle kräva en hel del tid från
personalen.
Regionens motivering: Ingen
Världsstyrelsen: Vi rapporterar om alla inkomster och utgifter för NA Världsservice
gentemot budgeten som antagits vid Världsservicekonferensen. Inkomster
och utgifter för Världskonventet ligger inte utanför den. Om den här motionen
får stöd skulle WSC behöva ge oss tydligare parametrar för vilken sorts
rapportering man vill ha. Vi kunde inte få klarhet från motionsställare om
vilken sorts information som efterfrågas annat än ”en detaljerad artikel i radför-rad format”.
Världskonventet är en relativt liten del av budgeten för Världsservice. För den
aktuella budgetcykeln 2014-2016 budgetteras Världskonventet för
inkomster och utgifter på mindre än en miljon dollar i en budget med en
operativ inkomst över sexton miljoner dollar.
Att lista alla detaljer för ett Världskonvent skulle inte ge någon särskilt
användbar information. Som exempel kan ges att kostnaderna för
audiovisuella behov för evenemanget oftast betalas i flera större poster. Att
lista betalningarna skulle inte säga något om huruvida kostnaderna var för
möten, speciella evenemang, tolkar, NAWS på plats eller vilken som helst
annan plats där vi kanske använde AV under konventet. För att markera och
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förklara alla hundratals fakturor så att de är begripliga verkar inte vara ett
särskilt ansvarsfullt sätt att använda våra begränsade mänskliga resurser.
Vi håller med om att vi måste diskutera framtiden för Världskonventen, men
ser inte det här som en fördelaktig punkt att rikta in samtalet på.
Påverkad policy: Följande avsnitt i A Guide to World Services in NA skulle påveras om
den här motionen antas:
GWSNA, sid 14:
NA Världsservice AB, Årsrapport
NA Världsservices Årsrapport tillhandahåller en sammanfattning om Världsservices
aktiviteter för det gångna räkenskapsåret och inkluderar de granskade ekonomiska
kontona och alla bidrag som tagits emot under räkenskapsåret. Den släpps i slutet av
kalenderåret så snart som möjligt efter att revisionen är färdig. Den distribueras till
regioner och konferensdeltagare.

Motion 6: Att alla fysiska möten som Världsstyrelsen håller är öppna
för vilken NA‐medlem som helst beroende på utrymme, om inte ämnet
(ämnena) som diskuteras enligt lag måste vara konfidentiella.
Avsikt: Att Världsstyrelsen återgår till samma praxis som andra NA-styrelser och
kommittéer följer.
Motionsställare: San Diego Imperial regionen
Ekonomisk inverkan: Det förändrar ingenting för var och hur Världsstyrelsen håller
möten, vi förväntar oss inte en direkt ekonomisk inverkan av den här
motionen.
Regionens motivering: Alla servicestyrelser och kommittéer i NA har alltid följt denna
praxis, inklusive världsservicestyrelser och kommittéer ända tills
Världsstyrelsen beslutade att begränsa sina möten endast för VS-medlemmar
och personal under bara de senaste åren.
Vi anser att det är viktigt att vår VS avspeglar gällande praxis i andra
servicestyrelser och kommittéer i NA, inte att de ställer sig vid sidan av, vilket
en del medlemmar ser som att tänka på sig själv som annorlunda eller bättre
än, inte i en anda av anonymitet och enligt vår uppfattning skapar onödig
misstro av VS.
Vi förstår att VS är en företagsstyrelse, men anser att det främst är en NAservicestyrelse och sedan en företagsstyrelse när lagen så kräver, inte
annorlunda än någon annan av våra servicestyrelser eller kommittéer. Vi
uppskattar erfarenheten hos våra VS-medlemmar och tror att det skulle vara
av värde för vilken medlem som helst som får chansen att sitta och lyssna på
deras möten.
Världsstyrelsen: Frågan om vi ska öppna styrelsens möten för intresserade
medlemmar togs upp när vi hade ett möte i San Diego för att uppfylla
kontraktsåtaganden med hotellet som hade att göra med Världskonventet. Vi
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beslutade att inte öppna det mötet eller styrelsemöten generellt, inte för att
vara elitistiska eller hemliga, utan för att lägga vikt på paritet och effektivitet.
Att tillåta observatörer vid våra möten bara för att de råkar vara i närheten av
San Diego (eller Chatsworth) verkar orättvist för de flesta av våra medlemmar
som inte är i närheten.
Även om det fanns ett jämlikt sätt att öppna styrelsemötena tror vi ändå inte
att det är en bra idé. Vi är inte lika effektiva om vi måste fungera som guldfiskar i en skål. Som sades i svaret till motion 4 jobbar styrelsen alltid med att
utveckla frågor. Att närvara vid ett enda styrelsemöte utan sammanhang kan
faktiskt ge ett felaktigt intryck av var vi är i diskussionen om någon given
fråga. Ändå skulle en del medlemmar troligen dela med sig av och lägga ut
diskussioner som kommentarer på sociala media utan att ange sammanhanget. Vi brukade ha ett öppet möte under Världsservicekonferensen, men
vi har slutat med det eftersom vi fann att det hämmade vår kommunikation
att diskutera och fatta beslut inför en publik och gjorde att våra beslut blev
mer självmedvetna och mindre effektiva.
Påverkad policy: Ingen

Motion 7: Att om det ska fortsätta att finnas ett diskussionsforum
för WSC‐deltagare på na.org, det görs tillgängligt för icke‐WSC‐
deltagare för att läsa, inte för att skriva.
Avsikt: Att tillåta intresserade medlemmar se vad våra WSC-deltagare diskuterar när
det gäller gemenskapens och världsservicens frågor.
Motionsställare: San Diego Imperial regionen
Ekonomisk inverkan: Det här skulle ha minimal ekonomisk inverkan.
Regionens motivering: Vår region anser att det här är ett annat sätt för våra
medlemmar att få information och en annan syn på frågor som världsservice
och gemenskapen ställs inför. Vi anser att den misstro som skapas hos en
del medlemmar genom att forumet är stängt är helt onödigt och att öppna
det för att läsas av medlemmarna skulle avhjälpa de bekymren.
Världsstyrelsen: Att göra konferensdeltagarnas forum synlig för enbart
konferensdeltagare var ett beslut som WSC fattade, inte Världsstyrelsen.
Diskussionerna vid konferensen som hade med frågan att göra handlade om
att deltagarna skulle ha friheten att diskutera igenom och utveckla idéer
tillsammans med andra konferensdeltagare innan alla detaljer i
diskussionerna blev offentliga. Deltagarna ville kunna brainstorma eller ha
informella diskussioner utan att riskera att stämplas som ”fel”. De flesta zonoch regionforum och Facebooksidor som vi känner till är begränsade till
medlemmarna i det organet.
Den verkliga frågan verkar vara hur vi ska få någon online portal att kännas
relevant, värdefull och fri från attacker. Trots konferensens beslut att stänga
WSC-deltagarnas forum läggs inlägg ofta ut på sociala media utan tillåtelse
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från den deltagare som skrev dem. Det kan vara en av orsakerna till varför
bara tio deltagare är ansvariga för över sjuttio procent av inläggen på forumet.
Över 250 deltagare är berättigade att göra inlägg på forumet, men endast
några få deltar. Vi vet att det finns ett behov för ett forum där
konferensdeltagarna kan prata med varandra, men vi har ännu inte hittat
något effektivt sätt att göra det.
Påverkad policy: Ingen

Motion 8: Att anvisa NAWS att producera en billig pocketbok i
engelsk version av Basic Text som bara innehåller de första tio
kapitlen som heter “Vårt program”.
Avsikt: Att tillhandahålla ett billigt sätt att föra vårt budskap vidare och fullgöra vårt
huvudsyfte.
Motionsställare: Oklahoma regionen
Ekonomisk inverkan: Det enda sättet som vi känner till för att visa på den potentiella
ekonomiska inverkan av den här motionen är att anta att alla Basic Text på
engelska skulle bli försäljning av ”Vårt program” – det vi har kallat för ”Bok
ett” – och visa er vad det skulle innebära för ett räkenskapsår.
Kommunikation med regionen gav ett förslag på försäljning för fyra dollar och
att inte använda ”mer än hundra procent på produktion”. Vi använder den
högre summan fyra dollar i den här analysen.
Om vi använder räkenskapsåret som avslutades i juni 2015 som exempel
skulle den potentiella inverkan av den här motionen vara att inkomsten från
försäljningen av vår Basic Text skulle minskas med ungefär sextiofem procent. För närvarande får vi in ungefär tio dollar och sexton cent per exemplar
för Basic Text på engelska, efter en allmän rabatt på tolv procent. Om vi fick
in tre dollar och femtiotvå cent (försäljningspris fyra dollar minus vår generella
rabatt) skulle det innebära en minskning på 1 600 801 dollar i bruttoinkomst
– från 2 448 908 dollar år 2015 för inbundna och pocketböcker icke översatta texter till 848 107 dollar. Produktionskostnaderna för den inbundna
engelska Basic Text ligger precis under två dollar och en pocketboks version
av ”Vårt program” på engelska skulle vara ungefär åttio cent. För de uppskattade 240 939 exemplaren som sålts under 2015 skulle kostnaden för varan
ha minskats med ungefär 289 127 dollar, vilket skulle resultera i en nettoförlust på 1 311 674 dollar per år.
Regionens motivering: OK Regionen anser att skapandet av en version av vår Basic
Text som kan distribueras billigt till beroende som är nya i Anonyma
Narkomaner är avgörande för vårt huvudsyfte. Vi är absolut övertygade om
att om vi kan få mera litteratur i händerna på beroende så kommer de att få
en chans till identifikation och finna ett nytt sätt att leva.
Vår ursprungliga motion hade specifikationer om prissättning för den här
boken. Medan vi hoppas att priset för den här boken inte skulle övergå mer
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än hundra procent av totalkostnaden för produktion förstår vi att språket i en
motion behöver vara mindre specifik. Vår mer generella ordalydelse
avspeglar vår tillit till processen och tron att avsikten med motionen kommer
att gillas. OK regionen tror att ett antagande av den här motionen skulle öka
vår förmåga att erbjuda ”Vårt program” till fler beroende som söker
tillfrisknande.
Världsstyrelsen: Det är ingen hemlighet att NA Världsservice finansierar gemenskapsutvecklande ansträngningar av alla de slag – inklusive workshops och
fysiska möten, tusentals telefonsamtal, utskick och e-post, översättningar av
NA-litteratur, många olika offentliga relationsansträngningar runt om i världen
och till och med de fem NA Världsservicekontoren runt om i världen, WSC,
Världsstyrelsen och dess arbetsgrupper – till största del från inkomster av
försäljningen av Basic Text.
Det skulle vara omöjligt att sammanfatta Världsservices arbete under ett år i
det lilla utrymmet vi har här. NAWS Annual Report är det som kommer
närmast och förra årets var sextio sidor lång plus fyrtio sidor av ekonomiska
rapporter. Vi uppmuntrar er att titta på den online och utöver det, om ni inte
redan har gjort det, läsa avsnittet om Prissättning av NA-litteratur på sidan
31 i den här rapporten. Varje år distribuerar vi hundratals startpaket till
grupper och skickar litteratur till tusen och åter tusen intagna beroende. Vi
har gjort avgörande framsteg under åren i våra relationer med professionella
och som ett resultat av våra ansträngningar ser fler och fler professionella
som kommer i kontakt med beroende avhållsamhet som ett livskraftigt
alternativ för tillfrisknande från beroendet. Vi kunde ta NA-möten till över
tjugotusen intagna beroende tack vare våra relationer med olika
fängelseinrättningar. Och listan kan göras längre. All denna service motiveras
av vårt huvudsyfte och skulle inte ha skett utan resurser.
Under det senaste räkenskapsåret var kostnaden för gratis eller
subventionerad litteratur långt över en halv miljon dollar. Försäljningen av
Basic Text gör all denna service möjlig och vi tror att den fortfarande är
prisvärd för elva dollar och femtiofem cent. Gemenskapens samvete verkar
stödja detta. Motioner att producera en billigare Basic Text har tagits upp inför
WSC åtminstone nio gånger och har aldrig antagits.
En inledande guide till Anonyma Narkomaner är ett billigt alternativ som
innehåller grunderna i NA:s program, inklusive kapitel fyra, ”Hur det fungerar”
ur Basic Text. Många av oss blev drogfria och blomstrade i NA innan Basic
Text publicerades. Vi läste Den lilla vita boken som är en annan billigare bok
som kan introducera beroende till vad NA har att erbjuda. Mera fruktbar
användning av Den lilla vita boken eller En inledande guide till Anonyma
Narkomaner kan vara ett effektivt sätt att föra budskapet vidare utan att
undergräva den huvudsakliga inkomstkällan för Världsservice.
Påverkad policy: Följande avsnitt i A Guide to World Services in NA skulle påverkas
om motionen antas:
GWSNA, sid 43:
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Viktiga processer vid WSC
WSC 1991 Nya ärenden
Efter mycket diskussioner och flera motioner röstade de berättigade deltagarna vid
1991-års Världsservicekonferens för att utfärda följande uttalande till gemenskapen:
“Basic Text, den femte upplagan, är den enda upplagan av Basic Text som för
närvarande är godkänd av Anonyma Narkomaners Världsservicekonferens för
publicering och försäljning. Världsservicekontorets styrelse ges förtroendet att
ansvara för gemenskapens fysiska och immateriella egendom, inklusive Basic Text
och ska enligt styrelsens gottfinnande vidta rättsliga åtgärder för att skydda dessa
rättigheter gentemot alla och envar som väljer att kränka denna litteraturförvaltning.”
WSC 2008 godkände den sjätte upplagan av Basic Text. Det är nu den enda upplagan
som är godkänd för NAWS produktion med de undantag som beskrivs i
översättningspolicyn.
GWSNA, sid 36:
Basic Text och personliga berättelser i den Lilla vita boken
Befintliga översättningar av Basic Text påverkas inte av denna förändring. Vi kommer
att fortsätta publicera översatta versioner av den femte upplagans Basic Text tills de
lokala gemenskaperna har översatt och signerat över det nya materialet i den sjätte
upplagan för publicering. Dessa versioner inkluderar nu flera olika material, från att
inte ha några personliga berättelser alls, till att ha ett urval av personliga berättelser
från den femte upplagan, till att ha lokalt utvecklade och Världsstyrelsegodkända
lokala berättelser. Dessa versioner kommer att fortsätta publiceras som femte
upplagans Basic Text. NA-gemenskaper som önskar ha de första tio kapitlen som nu
kallas ”Vårt program” publicerat medan de arbetar med att översätta en del eller alla
av de personliga berättelserna i den sjätte upplagan kommer att kunna fortsätta göra
det. Dessa partiella översättningar skulle också komma att publiceras som femte
upplagans Basic Text.

Motion 9: Att anvisa Världsstyrelsen att lägga ut pdf‐versioner
av alla godkända engelska och översatta Basic Text på na.org för
gratis nerladdning.
Avsikt: Att tillhandahålla gratis tillgång till vår huvudsakliga bok om tillfrisknande.
Motionsställare: Western Russia regionen
Ekonomisk inverkan: Om den här motionen skulle antas är det omöjligt att uppskatta
den faktiska ekonomiska inverkan. Om man tar siffran som anges i
motiveringen, en tjugoprocentig minskning av nuvarande försäljning av Basic
Text, skulle det ge en nettominskning av inkomster för Världsservice på över
två miljoner dollar per år av bruttoförsäljningen, minus kostnader för gods och
genomsnittsrabatter.
Regionens motivering: Vi anser att gratis distribution av gemenskapens huvudbok
har en andlig innebör och är i sig själv ett förkroppsligande av vårt huvudsyfte
– att föra budskapet vidare till den beroende som fortfarande lider.
Vi antar att försäljningsvolymen för tryckta BT kommer att minska med
ungefär tjugo procent under de första fem åren. Senare kommer det troligen
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att minska mera eftersom det finns en stark global tendens att använda
elektroniska apparater för att läsa. Vi tror också att det så småningom
kommer att öka inkomstprocenten av direkta sjundetraditionsbidrag för NA
Världsservice.
Världsstyrelsen: Att göra Basic Text tillgängligt genom gratis nerladdning skulle både
äventyra vår copyright och försvaga vår förmåga att tillhandahålla service.
Under flera år lade vi ut pdf:er av våra böcker online för att göra dem
tillgängliga för alla intresserade, men fann att elektroniska versioner av
texterna spreds på ett sådant sätt att vi fruktade för vår förmåga att
upprätthålla vår copyright. Basic Text låg ute i pdf-format på na.org mellan
2008 och 2011. När frågan togs upp vid WSC 2012 rapporterades att Basic
Text hade laddats ner 3 850 000t gånger med en spridning av distributionen
av konvent och andra entiteter.
I det förflutna laddade människor ner våra texter, inte bara för att läsa dem,
utan för att i sin tur sälja dem eller göra appar av dem och att göra
massutskick via e-post. Copyrightlagarna kräver ett aktivt skyddande av
immateriell egendom och vi tror att om vi skulle lägga ut Basic Text online
skulle vi riskera att förlora vår copyright och inte längre kunna skydda vår
litteraturs integritet.
Vidare, som vi nämnt ovan finansierar NA Världsservice Världsservicekonferensen och dess projekt så väl som offentliga relationer och gemenskapsutveckling å hela världsvida NA:s vägnar genom litteraturförsäljning –
inklusive att göra rabatterad och gratis litteratur tillgängligt för NAgemenskaper som behöver det. Under det senaste räkenskapsåret som avslutades i juni 2015 var kostnaden för den litteratur vi gav ut och/eller gav
stora rabatter 539 519 dollar. Minskningen in inkomst som tas upp i motiveringen skulle bli över två miljoner dollar årligen. Det är mycket mer än kostnaden för gratis litteratur, Världservicekonferensen, dess projekt och Världsstyrelsen. En så stor minskning skulle kräva ett helt nytt sätt att tänka på och
lägga fokus för NA Världsservice.
Ryssland är ett bra exempel på vad som kan hända med stöd av resurser som
tillhandahållits genom medel från litteraturförsäljning. NA Världsservice har
finansierat översättningen och produktionen av rysk litteratur, organiserat
och finansierat ett stort antal rysktalande workshops tills de kunde göra det
själva och tillhandahållit gratis litteratur till den här gemenskapen i över tio
år. När de startade var de en region som behövde stöd och idag har de fem
regioner, en zon och en resurs för gemenskapsutveckling för otaliga
rysktalande möten och gemenskaper. Vi har nyligen börjat producera
litteratur i Ryssland som zonen hjälper till att distribuera och gemenskapen
där betalar för litteraturen. Vi har ännu inte återhämtat kostnaderna för
litteraturförsäljningen i Ryssland, men vårt huvudmål var att ha en
kontinuerlig, stabil tillgång på litteratur. På grund av deras ansträngningar
såväl som våra har vi kunnat nå det målet.
Påverkad policy: Följande policy skulle påverkas om motionen antas.
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FIPT:
Artikel 5
AVSNITT 2: GENERELLT ANSVAR FÖR FÖRVALTAD EGENDOM Förvaltaren ska i
egenskap av förtroendeman ha rätten att kontrollera och använda all anförtrodd
egendom och specifikt tillverka och sälja produkter som genereras av anförtrodd
egendom så länge förvaltarens handlingar inte står i strid med direktiven från
förtroendegivaren.
Avsnitt 11: Skyddande av anförtrodd egendom
Förvaltaren har skyldigheten och auktoriteten att skydda den anförtrodda egendomen
från kränkningar. Förvaltaren ska använda följande process för att vidta åtgärder för
att skydda den anförtrodda egendomen.
NA immateriell egendom Bulletin #1
Anonyma Narkomaners Världsservice är i stor utsträckning beroende av inkomster
som genereras genom försäljning av NA:s tillfrisknandelitteratur. Denna inkomst
används för att täcka kostnaderna för publicering såväl som för kostnaderna som har
att göra med annan service som tillhandahålls för Världsservicekonferensen och NAgemenskapen i stort. En stor del av NA Världsservices inkomster kommer från NAgrupper som köper tillfrisknandelitteratur och distribuerar den på sina möten. Många
grupper tänker på sina inköp av NA-gemenskapens godkända tillfrisknandelitteratur
som ett sätt att bidra till enigheten och tillväxten av NA som helhet.
GWSNA, sid 43:
Viktiga processer vid WSC
WSC 1991 Nya ärenden
Efter mycket diskussioner och flera motioner röstade de berättigade deltagarna vid
1991-års Världsservicekonferens för att utfärda följande uttalande till gemenskapen:
“Basic Text, den femte upplagan, är den enda upplagan av Basic Text som för
närvarande är godkänd av Anonyma Narkomaners Världsservicekonferens för
publicering och försäljning. Världsservicekontorets styrelse ges förtroendet att
ansvara för gemenskapens fysiska och immateriella egendom, inklusive Basic Text
och ska enligt styrelsens gottfinnande vidta rättsliga åtgärder för att skydda dessa
rättigheter gentemot alla och envar som väljer att kränka denna litteraturförvaltning.”
WSC 2008 godkände den sjätte upplagan av Basic Text. Det är nu den enda upplagan
som är godkänd för NAWS produktion med de undantag som beskrivs i
översättningspolicyn.

Motion 10: Att hålla vart annat WSC utanför USA och påbörja denna
rotering för WSC 2020 att hållas i Moskva, Ryssland.
Avsikt: Att lansera rotering av plats för WSC för att kunna ge lokala gemenskaper
runt om i världen möjligheter till tillväxt och utveckling.
Motionsställare: Western Russia regionen
Ekonomisk inverkan: För WSC 2014 finansierade NA Världsservice etthundrafyrtio
personer till Världsservicekonferensen (delegater, styrelsemedlemmar,
WSC:s co-facilitatorer, HRP-medlemmar och översättare). Åttiotre av de
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etthundrafyrtio kom från USA och Kanada. En måttlig uppskattning av
ökningen i kostnad på grund av resor för personal, visum och ökningar för
flygpriser är över 140 000 dollar. Vi kan inte göra någon uppskattning av
ökade kostnader för administration av WSC och förmöten för planering av
konferensen om vi skulle flytta till en annan plats.
Regionens motivering: Vår gemenskaps erfarenhet visar att stora serviceevenemang
har en välgörande effekt på värdregioner och distrikt – de inspirerar både
dem som tar emot och dem som deltar som gäster, vilket har stor inverkan
på tillväxten. Till exempel kommer nästa ryska zonforummöte 2016 att hållas
längst bort i östra Ryssland i staden Vladivostok, vilket är nio tusen kilometer
från Moskva. Trots avståndet är vi säkra på att det kommer att föra oss
närmare varandra och att vi kommer att växa som gemenskap.
Världsstyrelsen: Vi håller med om att exponering för service- och
tillfrisknandeevenemang är välgörande för de flesta NA-gemenskaper. Men
det skulle kräva stora mänskliga och ekonomiska resurser att få detta till
stånd och fördelen skulle tillfalla en enda NA-gemenskap. Att hålla WSC
utanför USA skulle öka kostnaderna med hundratusentals dollar och drastiskt
öka behovet av tid för administration och stöd för att planera konferensen.
Världsservicekonferensen roterade utanför södra Kalifornien vartannat år tre
gånger – till Dallas, Texas 1992, till Atlanta, Georgia, 1994 och till
Greensboro, North Carolina 1996 (konferensen möttes årligen fram till
2000). Kostnaden för att förflytta mer än tjugo kontorspersonal, vår
parlamentariker, all utrustning och så vidare, tycktes inte vara värt de
fördelar, om det nu fanns några, som förverkligades genom de alternativa
platserna. Det här sättet att jobba togs bort och policyn att hålla evenemanget
inom sjuttiofem miles från WSO antogs.
För många delegater är konferensveckan den enda gången de besöker
Världsservicekontoret. Att ha konferensen nära kontoret är klokt ur ett
logistiskt perspektiv. Det gör det tillexempel möjligt för oss att använda
utrustning från kontoret såsom datorer och arbetsstolar vilket minskar
kostnaderna för inhyrd utrustning och gör det mycket lättare att avlöna
personal per timme för olika sysslor. Det krävs mycket infrastruktur för WSC
och att alltid ha konferensen på samma ställe gör att evenemanget är
avsevärt lättare att planera och smidigare att genomföra.
Medan kostnaden för att flytta på konferensen tycks väga upp fördelarna,
måste det finnas andra sätt som vi kan föra med oss spänningen och
inspirationen i service i vår världsvida gemenskap till olika gemenskaper. Vi
har samma bekymmer när det gäller framtiden för Världskonventet och
kostnaderna när den hålls utanför USA i förhållande till fördelarna för en enda
lokal gemenskap. Vi kanske alla behöver arbeta tillsammans för att komma
fram med nya idéer eller återuppväcka gamla idéer som till exempel
världsvida workshops, för att kunna tillhandahålla möjligheter för
gemenskapsutveckling på flera platser. Vi förstår naturligtvis behovet och
önskan om större exponering av den bredare världen av NA-service. Vi skulle
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bara vilja utveckla några sätt som inte påverkar konferensens kostnader och
funktionssätt.
Påverkad policy: Följande avsnitt i A Guide to World Services in NA skulle påverkas
om motionen antas:
GWSNA, sid 7:
Världsservicekonferensens möte
Världsservicekonferensen hålls vart annat år. Vanligen sker det den sista veckan
i april inom sjuttiofem miles från Världsservicekontoret.

Motion 11: Att tillåta en delegat från vilket zonforum som helst
som ber om det att få säte vid WSC som en icke‐röstande deltagare.
Kostnaden för närvaro ska vara ett ansvar för zonforumet, inte WSC.
Avsikt: Att engagera zoner vid WSC.
Motionsställare: Western Russia regionen
Ekonomisk inverkan: Den ekonomiska inverkan av att utöka eller flytta konferensen
skulle vara avhängig alltför många faktorer för att vid den här tidpunkten
effektivt kunna göra en uppskattning.
Regionens motivering: Vi tror att det är ett väsentligt steg mot oundviklig integration
av zoner i den faktiska servicestrukturen på grund av deras växande roll.
Världsstyrelsen: Eftersom vi bekymrar oss mycket om framtiden och hur vi ska
hantera konferensens storlek allteftersom vi går vidare, tycks det här vara ett
välkommet steg i en ny riktning. “Om inget förändras, förändras inget” säger
man ju och vi uppskattar försöket att tänka framåt och vara innovativ. Vi
rekommenderar att prova detta en gång och se hur det går 2018. Om det här
antas som en motion skulle det bli policy i GWSNA. Vi tror att ett tryggare sätt
vore att prova det först och se om deltagarna anser att förändringen är
fördelaktig och något som de skulle vilja fortsätta med.
Andan i motionen verkar vara i samklang med den riktning som konferensens
diskussioner gick under WSC 2014. Det kan förstås inte vara till hjälp på lång
sikt för våra utmaningar som konferens att lägga till även zondelegater till
deltagarna som redan har säte vid konferensen. Att öka vårt antal kommer
inte att ta hand om våra problem med hållbarhet och effektivitet. Men om vi
fortsätter att diskutera säte enligt zon verkar det logiskt att ha representanter
med från zonerna vid konferensen som deltar i diskussionerna. Vi förstår att
den här motionen kommer från en zon som har en region med säte vid
konferensen och fyra som inte har det och att det här är ett alternativ till att
alla deras regioner ansöker om säte.
Om konferensen vill anta den här motionen eller prova idén vill vi erbjuda två
förändringar:
1. Att göra ett engångsförsök vid WSC 2018
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2. Skapa en tydlig och delad förståelse av vad ”zon” betyder för att
erkänna en delegat från varje zon. Det skulle kunna betyda en person
vardera från de femton zoner som vi har idag: Afri-can Zonal Forum,
Asia Pacific Forum, Autonomy Zone, Brazil Zone, Canadian Assembly,
European Delegates Meeting, Latin American Zonal Forum, Midwest
Zonal Forum, Northeast Zonal Forum, Plains States Zonal Forum,
Rocky Mountain Zonal Forum, Russian Zonal Forum, Southeast Zonal
Forum, Southern Zonal Forum, and Western States Zonal Forum.
Om den här idén skulle bli policy finns det många komplicerade frågor som
har att göra med zondelegation som vi hoppas skulle klargöras vid WSC
2018, varav inte minst är en delad förståelse för hur en process för att tilldela
säte enligt zon skulle fungera.
Påverkad policy: Följande avsnitt i A Guide to World Services in NA skulle påverkas
om motionen antas:
GWSNA, sid 1:
Zonforum
. . . Även om de inte är del av NA:s formella beslutsfattande system interagerar
Världsservice med zonerna på många sätt. Zonforumen uppmuntras att
tillhandahålla skrivna rapporter till WSC och kan också tillhandahålla korta videor
som visas vid WSC och distribueras till konferensens deltagare efter WSC.
GWSNA, sid 4 och 5:
Kartor över servicestrukturen
GWSNA, sid 7:
Världsservicekonferensens möte
. . . Regiondelegater tillsammans med medlemmar från Världsstyrelsen och
verkställande direktör vid Världsservicekontoret träffas och diskuterar frågor av
betydelse för Anonyma Narkomaners gemenskap som helhet. Utöver det kan
konferensmötena inkludera medlemmar från Human Resource Panel och upp till
två WSC co-facilitatorer. Alla får full finansiering för att delta under den veckolånga
konferensen.
För röstningsförfarandets syften definieras
regiondelegater och medlemmar i Världsstyrelsen.

konferensdeltagarna

som

GWSNA, sid 27−29:
Kriterier för att erkännas som ny konferensdeltagare.

Motion 12: Att Anonyma Narkomaners Världsservice lägger till
följande läskort “What is NA Service” att bli en del av
gruppläskorten som ges ut av Världsservicekontoret.
Vad är NA‐service?
Det är en väldigt viktig ingrediens i vårt tillfrisknande, det är så vår
tacksamhet talar, men också ett sätt att föra budskapet vidare till de
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beroende som fortfarande lider. Vanligen börjar vi göra service i NA genom
att koka kaffe/te eller att städa upp i möteslokalen efter mötet. När vi får
lite erfarenhet av att tjäna på gruppnivå prövar många av oss våra vingar
på någon nivå av service, till exempel i ett distrikt eller i en region.
Vem som helst av oss kan tjäna i NA. Sann service kan uttryckas enkelt
med ett citat från Basic Text:《Riktig service är "att göra rätt sak av
rätt anledning "》.
Att tjäna på gruppnivå bidrar till att stärka den verkliga grunden för
vårt tillfrisknande eftersom det förmodligen är första gången vi gör något
för andra utan att söka någon vinst eller förvänta oss något tillbaka.
Att tjäna en grupp är ytterligare ett skäl som hjälper oss att gå på möten
regelbundet. Och vår erfarenhet säger oss att de som fortsätter komma
tillbaka regelbundet förblir drogfria.
Att vara tjänande i NA visar vår tacksamhet till Anonyma Narkomaners
gemenskap för ett nytt drogfritt liv. Många av oss ville alltid ”vara del
av något”. Service i NA ger oss verkligen en chans att bli en del av en
gemenskap som räddar våra liv och hjälper beroende i hela världen att
förbli drogfria och följa vägen av tillfrisknande.

Avsikt: Att ge NA-grupper godkänd litteratur för att användas som ett redskap för att
främja en kultur av engagemang i service.
Motionsställare: Western Russia regionen
Ekonomisk inverkan: Det skulle innebära minimala produktionskostnader att lägga
till ett nytt läskort för möten i vårt lager.
Regionens motivering: Service är en grundsten för tillfrisknande. Det här är helt
enkelt varför vi anser det viktigt att ta upp saken redan i början på ett möte.
Världsstyrelsen: Alla läskort som produceras av NA Världsservice kommer direkt ur
gemenskapsgodkänd litteratur. Vi är inte nödvändigtvis emot att lägga till
läskort, men om konferensen skulle välja att göra det anser vi att materialet
ska gå igenom processen av granskning, input och slutligen gemenskapens
godkännande. Vi anser att det skulle vara det bästa för gemenskapens
enighet.
Grupper är fria att skapa vilka format som helst som fungerar bäst för dem.
Gruppboken förklarar att grupper “är fria att vara innovativa. Variera formatet
på det sätt som bäst passar er grupps ”personlighet” och behoven hos
beroende i ert samhälle.” Idéer som den som uttrycks ovan kan inkluderas i
gruppen mötesformat utan att det skapas ett nytt läskort, eller gruppen kan
också fundera på att läsa En vision för NA-service före sina möten.
Påverkad policy: Den här motionen skulle ändra följande lista i Gruppboken och även
där den finns i En guide till lokal service i NA och The Institutional Group
Guide:
Gruppboken, sid 12:
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Exempel på mötesformat
Mötesledare: väljer personer före mötet som ska läsa en eller flera av följande korta
texter. Dessa texter finns i vårt Vita häfte, i Basic Text, IP #1 eller i gruppläskorten.
a) Vem är en beroende?
b) Vad är NA:s program?
c)

Varför är vi här?

d) Hur det fungerar
e) Tolv traditioner
f)

Bara för idag

g)

Vi tillfrisknar

A Guide to Local Services in NA (En guide till lokal service), sid 41, Exempel på
mötesformat
Institutional Group Guide, sid 11−12, Exempel på mötesformat

Motion 13: Varje Världsstyrelsemedlem röstar bara vid val och kan
ställa motioner under alla sessioner. Världsstyrelsen har en
kollektiv röst (läggs av Världsstyrelsens ordförande) under nya
ärenden.
Avsikt: Den här motionen skulle förändra hur Världsstyrelsen röstar under nya
ärenden från (upp till) arton individuella röster till en kollektiv röst.
Motionsställare: South Florida, Michigan och Mid-Atlantic regionerna
Ekonomisk inverkan: Vi ser ingen direkt ekonomisk inverkan av den här motionen.
Den skulle kräva en förändring av hur Världsstyrelsen planerar sin tid vid
WSC.
Regionernas motivering: Vår motivering för den här motionen är att den skulle göra
resultaten från nya ärenden mera beroende av regionala perspektiv och
mindre avspegla styrelsens perspektiv. Den här motionen säger inget mer än
det som rekommenderades av Resolutionsgruppen när den diskuterade
skapandet av en Världsstyrelse och andra strukturella resolutioner 1996 (se
sidan 56 i 1995-års oktoberrapport från Resolutionsgruppen till WSC). Om
den antas skulle den här motionen omintetgöra det som hände vid WSC 2014
när en motion för att ge tre regioner från Brasilien säte vid konferensen fick
åttio delegatröster av etthundrasextio för, men avslogs på grund av att den
inte fick tvåtredjedels majoritet eftersom Världsstyrelsen hade en andel på
arton röster som röstade emot motionen. Det sjunde konceptet säger att “Alla
medlemmar i en serviceenhet bär ett betydande ansvar för den enhetens
beslut och ska ges möjlighet att till fullo delta i dess beslutsprocesser”. Vi har
alternerande delegater som är del av organet men inte har fullständig
delaktighet i beslutsfattandeprocessen, om fullständig delaktighet innebär
rättigheten att rösta. De aktuella riktlinjerna för konferensen tillåter inte
Världsstyrelsens medlemmar att rösta i gamla ärenden. Därför anser vi att
det sjunde konceptet inte ska användas som ett argument mot att begränsa
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Världsstyrelsen till en kollektiv röst i nya ärenden. Att behålla en enda röst för
Världsstyrelsen kommer att skydda det ledarskap som styrelsen och
gemenskapen vill ha och samtidigt balansera viktningen och
representationen som varje röst vid WSC bär med sig.
Världsstyrelsen: Så som motiveringen för regionen säger för styrelsens medlemmar
med sig ett unikt perspektiv i frågor som rör NA som helhet. Vi anser inte att
det gagnar konferensen eller gemenskapen att begränsa deras delaktighet.
Att vara med i styrelsen innebär ständigt och intensivt fokus på behoven i NA
i hela världen. Styrelsemedlemmar ägnar hundratals eller till och med
tusentals timmar under en konferenscykel åt att granska projekt, resa till
olika serviceorgan runt om i världen och att prata med delegater och andra
medlemmar om deras bekymmer och problem.
Styrelsemedlemmarna utgår ifrån ett globalt medvetande och strategiskt
tänkande, men de erfarenheterna påverkar var och en av dem på olika sätt.
De har inte för vana att rösta som en enhet och gjorde inte heller det vid
tillfället som nämndes i motiveringen – även om det i brist på individuell
rösträkning för motionen i fråga inte finns några anteckningar om hur varje
deltagare röstade.
Styrelsemedlemmar röstar inte alls i gamla ärenden, vilket är när frågor som
tas upp i Konferensens agendarapport (CAR:en) beslutas om. Men styrelsen
röstar i nya ärenden och i val vid WSC. Att låta alla deltagare – delegater såväl
som styrelsemedlemmar – ha jämlik rättighet i beslutsfattandet under de här
sessionerna sker i enlighet med sjunde konceptet: “Alla medlemmar i en
serviceenhet bär ett betydande ansvar för den enhetens beslut och ska ges
möjlighet att till fullo delta i dess beslutsprocesser”. Världsstyrelsens
medlemmar väljs av konferensen och bör delta fullt ut i att diskutera och rösta
om nya idéer under konferensveckan.
Påverkad policy: Följande avsnitt i A Guide to World Services in NA skulle påverkas
om motionen antas:
GWSNA, sid 7:
Världsservicekonferensens möte
För röstningsförfarandets syften definieras konferensdeltagarna som regiondelegater
och medlemmar i Världsstyrelsen. Regiondelegater röstar och ställer motioner eller
förslag under alla ärendesessioner vid konferensen. Världsstyrelsens medlemmar
röstar endast i val och i nya ärendesessioner men kan ställa motioner eller förslag
under alla sessioner. Världsservicekontorets verkställande direktör har ingen röst eller
någon rätt att ställa motioner eller förslag vid konferensens möte. [Notering:
Diagrammet på sidan 8 listar de olika ärendesessionerna vid konferensen och vilken
sorts frågor (förslag eller motioner) som det beslutas om i var och en av dem].
GWSNA, sid 18:
Världsstyrelsens externa riktlinjer
Medlemskap
Dessa medlemmar som valts av konferensen kommer att ha samma rättigheter som
deltagare inklusive att rösta i styrelsen och vid Världsservicekonferensen.
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GWSNA, sid 63:
WSC:s ordningsregler
Röstning
8. Regiondelegater och medlemmar i Världsstyrelsen är berättigade att rösta om
motioner i nya ärenden.

Motion 14: Att Världsstyrelsens medlemmar inte längre kan ställa
motioner eller förslag för beslut vid WSC. Världsstyrelsen ska
fortsatt kunna lägga fram idéer eller arbete som delegater kan
presentera som motioner eller förslag inför WSC för att fatta beslut
om.
Avsikt: Att ta bort möjligheten för Världsstyrelsen och medlemmar i Världsstyrelsen
att ställa motioner eller förslag i gamla eller nya ärenden vid WSC.
Motionsställare: Mid-Atlantic regionen
Ekonomisk inverkan: Den potentiella ekonomiska inverkan är inte möjlig att
beräkna.
Regionens motivering: Att ta bort Världsstyrelsens möjlighet att styra som står i direkt
konflikt med det tolfte konceptet.
Bortsett från budgeten, uppgifterna och ansvaret som beskrivs i A Guide to
World Service är Världsstyrelsen inte tvungen att ställa motioner. Som ett
resultat av motioner från VS i CAT:en 2008 gällande SSP har gemenskapen
slösat bort många timmar och mycket arbete på ett servicesystem som
gemenskapen inte efterfrågat eller ville ha som sin servicestruktur. All denna tid
och dessa pengar har resulterat i att bara några få distrikt och regioner faktiskt
använder servicesystemet.
Budgeten, ny litteratur, projektplaner osv. kan förberedas av Världsstyrelsen
så som deras ansvar och läggas in i CAR:en eller CAT:en som deras arbete.
Vilken delegat som helst kan sedan ta upp dessa frågor på konferensgolvet
vid WSC. Medlemmar som vill ställa motioner, lägga fram förslag eller något
annat sådant har en procedur som vi måste följa från hemmagruppen genom
distrikten till regionen. Att tillåtta Världsstyrelsen att presentera frågor som
det kan fattas beslut om utan att det följer reglerna tillåter att den
servicestruktur vi har skapat åsidosätts. Styrelsen skulle fortfarande kunna
delta fullständigt i alla aspekter av WSC som vilken annan medlem som helst
i gemenskapen.
Världsstyrelsen: Om den här motionen skulle antas vet vi inte alls hur styrelsen ens
skulle fungera eller hur vi skulle erbjuda vårt arbete till gemenskapen. Att
ställa motioner är inte att styra, att ställa en motion eller ett förslag är att ta
upp en fråga för gemenskapen och konferensen att fatta beslut om. Vi har
faktiskt i det förflutna blivit ombedda att ställa motioner eller förslag för
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material som vi lägger fram i CAT:en så att det ska vara enklare för delegater
att förstå materialet och diskutera det med sina regioner. Vi talar inte om för
WSC vad den ska göra, vi genomför de beslut som Världsservicekonferensen
fattar och vi har tillit till processen. Vi tror att konferensen vill fatta beslut som
är fördelaktiga för NA som helhet.
Att lägga fram ett utkast för traditionsarbetsboken i denna CAR är faktiskt att
ställa en motion som det ska fattas beslut om vid WSC. Det är också att lägga
fram en budget eller projektplaner för konferensens beslut eller det mesta
som vi erbjuder. Oavsett vem som står som motionsställare, är skapandet av
arbetet och överlämningen till gemenskapen att lägga fram ett förslag för
beslut. Att motionera om arbetet är helt enkelt att utforma frågan så att den
kan fattas beslut om genom gruppsamvete.
Påverkad policy: Följande avsnitt av A Guide to World Services in NA och Fellowship
Intellectual Property Trust Operational Rules skulle påverkas om den här
motionen antas:
GWSNA, sid 7:
Världsservicekonferensens möte
För röstningsförfarandets syften definieras konferensdeltagarna som regiondelegater och
medlemmar i Världsstyrelsen. Regiondelegater röstar och ställer motioner eller förslag
under alla ärendesessioner vid konferensen. Världsstyrelsens medlemmar röstar endast
i val och i nya ärendesessioner men kan ställa motioner eller förslag under alla sessioner.
GWSNA, p 9:
Konsensusbaserat beslutsfattande
Syftet med sessionen för gamla ärenden vid konferensen är att överväga motionerna
i Konferensens agendarapport (CAR:en). Frågor som tas upp i CAR:en är idealt sett
sådana som är ett resultat av långa diskussioner och input vid tidigare konferenser
och under konferenscykeln.
GWSNA, sid 12:
Arbetscykeln mellan konferenser
Många idéer som kommer in och som kan ses som fortlöpande service, eller inte
kräver konferensens beslut, kan hanteras utan att utveckla ett konferensprojekt,
andra kan kräva att styrelsen lämnar in ett förslag till WSC innan man går vidare.
GWSNA, sid 14:
Konferensens agendarapport (CAR:en)
Konferensens agendarapport (CAR:en) inkluderar frågor för gemenskapens
diskussion och beslut, inklusive rapporter, förslag och motioner från Världsstyrelsen
och alla motioner som lämnats in av regioner.
GWSNA, sid 29:
Riktlinjer för NA Världsservices budget
Nya projektförslag kan läggas fram av gemenskapen och av Världsstyrelsen själv (Se
formuläret för Inlämning av idéer för världsserviceprojekt i bilaga B). En av
Världsstyrelsens plikter är att utveckla projektplaner, som innehåller budget och
tidslinjer för alla tänkbara icke-fortlöpande projekt inom Världsservice. Världsstyrelsen
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ger rapporter om alla idéer de får in till konferensen för vidare diskussion och möjlig
prioritering. Styrelsen beslutar om vilka frågor de tror är önskvärda, praktiska och
uppnåeliga och utvecklar projektplaner för dessa ämnen. Projektplanerna lämnas
över till konferensdeltagarna före WSC för eventuell prioritering vid konferensen. Inget
projektförslag kommer att övervägas för prioritering eller beslut under ett och samma
WSC då det ursprungligen föreslogs.
GWSNA, sid 38:
Godkännandeprocess för tillfrisknandelitteratur
C. WSC-godkännande
1. Konferensen ska inte rösta på några förslag att förändra nuvarande
gemenskapsgodkänd NA-tillfrisknandelitteratur om inte sådana ändringar har tagits
upp i Konferensens agendarapport (CAR:en).
GWSNA, sid 61:
WSC:s ordningsregler
5. Varje huvudmotion måste läggas fram skriftligen på ett formulär för WSC-motioner.
Motioner och deras avsikter ska beskrivas på ett tydligt och koncist sätt. Namnen på
medlemmar som ställer och sekonderar motionen måste finnas med i formuläret.
Motioner som ställs av Världsstyrelsen kräver inte sekondering. Motioner måste
lämnas in innan motionsställaren talar för motionen.
GWSNA, sid 63:
Röstning
6. Motioner som tas med i Konferensens agendarapport (CAR:en) och alla ändringar
av de motionerna, övervägs under sessionen för gamla ärenden. Alla andra frågor
övervägs under sessionen för nya ärenden. Om en antagen ändring på ett avgörande
sätt förändrar en motion i gamla ärenden kan motionen flyttas till nya ärenden.
FIPT OPERATIVA REGLER
Avsnitt 3: Tillägg, revidering eller strykning av förvaltad egendom av förtroendegivaren
Förtroendegivaren kan lägga till egendom till förvaltningen, stryka egendom ur
förvaltningen eller revidera innehållet eller naturen hos den förvaltade egendomen på
följande sätt:
1. Förslag måste distribueras till NA-grupperna via deras regiondelegater inte mindre
än nittio dagar före Världsservicekonferensens biennala möte där förslagen kommer
att övervägas.
2.
För att ett sådant förslag ska godkännas måste två tredjedelar av
regiondelegaterna som antecknats som närvarande i WSC:s röstlängd omedelbart
före röstningen rösta ”ja” till förslaget.
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2016 Sammanräkningslista för motioner och enkät
Vi har skapat det här sammanräkningsbladet där ni kan samla in svaren för både motionerna och
enkäten i Konferensens agendarapport (CAR:en). Både CAR:en och de sammanfattande
videorna finns att ladda hem på konferensens hemsida: www.na.org/conference. Utöver
motionerna och enkäten innehåller CAR:en essäer om Fellowship Intellectual Property Trust,
framtiden för zonerna och WSC samt servicesystemet. Vi uppmuntrar er att bekanta er med hela
innehållet. Vi släpper också tillsammans med CAR:en ett paket med material som har att göra
med zonernas roll och framtiden för Världsservicekonferensen (WSC). Det materialet finns också
tillgängligt på www.na.org/future.
#1

Motionsställare: Världsstyrelsen

Ja

Nej

Avstår

Ja

Nej

Avstår

Ja

Nej

Avstår

Ja

Nej

Avstår

Ja

Nej

Avstår

Ja

Nej

Avstår

Ja

Nej

Avstår

Att godkänna boken som finns i Bilaga A, “Guiding Principles:
The Spirit of Our Traditions” som gemenskapsgodkänd
tillfrisknandelitteratur.
#2

Motionsställare: Världsstyrelsen
Att godkänna följande ändringar i Världsstyrelsens externa
riktlinjer som finns i A Guide to World Services in NA (GWSNA):
 Att förändra storleken av styrelsen från upp till arton
medlemmar till upp till femton medlemmar.
 Att ta bort kravet på fördelade mandatperioder om fler än åtta
medlemmar väljs vid ett och samma tillfälle.
 Att ändra begränsningen från två mandatperioder i rad till två
mandatperioder under en livstid.

#3

Motionsställare: Eastern New York regionen
Att NA:s Världsstyrelse utvecklar en projektplan som inkluderar
en budget och en tidslinje för att skapa en informationspamflett
specifikt om psykisk sjukdom och tillfrisknande för övervägande
vid 2018-års Världsservicekonferens.

#4

Motionsställare: Show Me regionen
Att alla framtida godkända protokoll från Världsstyrelsens möten
ska läggas ut på na.org för nerladdning.

#5

Motionsställare: Show Me regionen
Att all ekonomisk rapportering för Anonyma Narkomaners
Världskonvent redovisas i detaljerat rad-för-radformat och inte
som summeringar så som för närvarande görs. Rapporten ska
läggas ut på na.org och kunna laddas ner.

#6

Motionsställare: San Diego Imperial regionen
Att alla fysiska möten som Världsstyrelsen håller är öppna för
vilken NA-medlem som helst beroende på utrymme, om inte
ämnet (ämnena) som diskuteras enligt lag måste vara
konfidentiella.

#7

Motionsställare: San Diego Imperial regionen
Att om det ska fortsätta att finnas ett diskussionsforum för WSCdeltagare på na.org, det görs tillgängligt för icke-WSC-deltagare för
att läsa, inte för att skriva.
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#8

Ja

Nej

Avstår

Ja

Nej

Avstår

Ja

Nej

Avstår

Ja

Nej

Avstår

Ja

Nej

Avstår

#13

Att vara tjänande i NA visar vår tacksamhet till Anonyma
Narkomaners gemenskap för ett nytt drogfritt liv. Många av oss ville
alltid ”vara del av något”. Service i NA ger oss verkligen en chans
att bli en del av en gemenskap som räddar våra liv och hjälper
beroende i hela världen att förbli drogfria och följa vägen av
tillfrisknande.
Motionsställare: South Florida, Michigan och Mid-Atlantic regionerna

Ja

Nej

Avstår

#14

Varje Världsstyrelsemedlem röstar bara vid val och kan ställa motioner
under alla sessioner. Världsstyrelsen har en kollektiv röst (läggs av
Världsstyrelsens ordförande) under nya ärenden.
Motionsställare: Mid Atlantic regionen

Ja

Nej

Avstår

#11

Motionsställare: OK regionen
Att anvisa NAWS att producera en billig pocketbok i engelsk version av
Basic Text som bara innehåller de första tio kapitlen som heter “Vårt
program”.
Motionsställare: Western Russia regionen
Att anvisa Världsstyrelsen att lägga ut pdf-versioner av alla
godkända engelska och översatta Basic Text på na.org för gratis
nerladdning.
Motionsställare: Western Russia regionen
Att hålla vart annat WSC utanför USA och påbörja denna rotering
för WSC 2020 att hållas i Moskva, Ryssland.
Motionsställare: Western Russia regionen

#12

Att tillåta en delegat från vilket zonforum som helst som ber om det att
få säte vid WSC som en icke-röstande deltagare. Kostnaden för
närvaro ska vara ett ansvar för zonforumet, inte WSC.
Motionsställare: Western Russia regionen

#9

#10

Att Anonyma Narkomaners Världsservice lägger till följande läskort
“What is NA Service” att bli en del av gruppläskorten som ges ut av
Världsservicekontoret.
Vad är NA-service?
Det är en väldigt viktig ingrediens i vårt tillfrisknande, det är så vår
tacksamhet talar, men också ett sätt att föra budskapet vidare till de
beroende som fortfarande lider. Vanligen börjar vi göra service i NA
genom att koka kaffe/te eller att städa upp i möteslokalen efter
mötet. När vi får lite erfarenhet av att tjäna på gruppnivå prövar
många av oss våra vingar på någon nivå av service, till exempel i
ett distrikt eller i en region.
Vem som helst av oss kan tjäna i NA. Sann service kan uttryckas
enkelt med ett citat från Basic Text:《Riktig service är "att göra rätt
sak av rätt anledning "》.
Att tjäna på gruppnivå bidrar till att stärka den verkliga grunden för
vårt tillfrisknande eftersom det förmodligen är första gången vi gör
något för andra utan att söka någon vinst eller förvänta oss något
tillbaka. Att tjäna en grupp är ytterligare ett skäl som hjälper oss att
gå på möten regelbundet. Och vår erfarenhet säger oss att de som
fortsätter komma tillbaka regelbundet förblir drogfria.

Att Världsstyrelsens medlemmar inte längre kan ställa motioner eller
förslag för beslut vid WSC. Världsstyrelsen ska fortsatt kunna lägga
fram idéer eller arbete som delegater kan presentera som motioner
eller förslag inför WSC för att fatta beslut om.
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Sammanställning av litteraturenkäten
Tillfrisknandematerial i bokformat – välj två
Ny bok om sponsorskap
Ny stegarbetsguide (ska inte ersätta utan möjligen vara ett komplement till de
nuvarande Stegarbetsguiderna)
Daglig meditationsbok med en andlig princip per dag
Daglig meditationsbok baserad på Living Clean
Service och tillfrisknande
Revidera de nuvarande Stegarbetsguiderna
Revidera den nuvarande Sponsorship boken
En samling berättelser från tidiga medlemmar i NA-gemenskaper runt om i världen
NA:s historia
Mirakler fortsätter att ske – bilder och berättelser om tillväxten av NA runt om i
världen
Annat (vänligen specificera)

Tillfrisknandelitteratur som häften eller pamfletter – välj två
Tillämpning av koncepten
Service och tillfrisknande
Ursprungsfolk i tillfrisknandet
Äldre medlemmar i tillfrisknandet
Revidera den nuvarande Sponsorskaps IP:n
Skapa ett nytt häfte om sponsorskap
Kvinnor i tillfrisknandet
LGBT medlemmar i tillfrisknandet
Vad är tolftestegsarbete? med hur-man-gör förslag
Snabba svar till de tio vanligaste orsakerna till att någon kan ha ett motstånd mot
NA (riktat till nya eller potentiella medlemmar)
Vårt elfte steg i handling
Att tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter
Att föra vidare ett tydligt NA-budskap
Psykisk hälsa
Revidering av Enslingen
Revidering av OI och NA-medlemmen
Revidera S&I och NA-medlemmen
Annat (vänligen specificera)

Servicematerial – välj två
Revidera A Guide to Local Services (En guide till lokal service)
Revidera H&I Handbook (S&I Handboken)
Sponsorskap bakom murarna
Event och konventhandbok (ny – det finns ingen på lager)
Gruppservice – redskap/redskapslåda (dvs. exempel på mötesformat, basics för
gruppstödsforum …)
Lokal/distriktsservice – redskap/redskapslåda (dvs. GSR‐orientering, redskap för
planeringssammankomst, utbildningsredskap för betrodda tjänare, projektformat …)
Regionservice – redskap/redskapslåda (dvs. utbildningsredskap för betrodda tjänare,
redskap för regionsammankomster, projektformat …)
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Regiondelegatens roll
En guide för samverkan med drogdomstolar
Information om hur man skapar juridiska entiteter och servicekontor och deras
relation till det serviceorgan de tjänar
Kassörs basics
Faciliterings basics
Konsensusbaserat beslutsfattande (CBDM) basics
Service och teknologi
Revidera Planning Basics
Redskap för gemenskapsutveckling och offentliga relationer
Annat (vänligen specificera)

Idéer för kommande ämnesfrågor för diskussion – välj två
Hur man använder “Guiding Principles: The Spirit of Our Traditions” med en session
för varje tradition och möjligheten att välja vilken som ska diskuteras
Första traditionen och NA:s enighet
Hur kan vi fortsätta att tillhandahålla service till vår gemenskap och samtidigt minska
vårt beroende av pengar från litteratur, evenemang och konvent?
Gemenskapsutveckling
NA:s enighet, FIPT och nytryck av NA‐litteratur
Service i NA
En atmosfär av tillfrisknande i service och hur vi behandlar varandra
Att behålla medlemmar
Vem saknas på stadskärne‐/stadsmöten?
Outreach/tillfrisknande på landsorten
Konferenscykeln och att förbli engagerad och involverad
Disruptive and Violent Behavior (ta servicepamfletten igenom godkännandeprocessen
för tillfrisknande IP)
Att tillämpa våra principer på teknologi och sociala media
Annat (vänligen specificera)
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Ordlista
Biennal

Något som sker vartannat år. (Bi-annuell innebär något som sker två gånger om året.)
Candidate Profile Reports (CPR:s) (Kandidatprofiler)

Ett paket som innehåller information (personliga rapporter) på var och en av de
kandidater som nomineras av Human Resource Panel för övervägande till val av WSC.
De här rapporterna är menade att hjälpa konferensdeltagarna i deras utvärdering av
kandidaterna.
CBDM

Konsensusbaserat beslutsfattande. Konsensus refererar till gruppens medgivande och
innebär att alla medlemmar i en grupp är villiga att gå vidare med ett beslut.
Konferensen använder en form av CBDM som grundas i respekt för alla som deltar i
beslutet om frågan som behandlas men innebär inte nödvändigtvis att beslutet blir
enhälligt.
Conference Agenda Report (CAR) (Konferensens agendarapport)

En publikation som består av ärenden och frågor som kommer att övervägas under det
biennala WSC-mötet. CAR:en ges ut minst 150 dagar före öppnandet av konferensen,
med översatta versioner utgivna minst 120 dagar före. Den första delen av CAR:en finns
på alla publicerade språk och är tillgänglig utan kostnad på nätet:
www.na.org/conference.
Conference Approval Track (CAT) Material för konferensens godkännande)

Ett begrepp som används för att beskriva frågor som skickas till konferensdeltagare 90
dagar före Världsservicekonferensen. Det som inkluderas är alla eventuella förslag för
att ge nya regioner säte vid WSC, budgetförslaget och projektplanerna för den
kommande konferenscykeln samt material som presenteras för övervägande under
processen för godkännande av servicematerial.
Conference-approved (Konferensgodkänt)

Det finns tre olika sätt att godkänna NA-material: Konferensgodkänt,
Gemenskapsgodkänt och World Board-godkänt. NA handböcker och servicehäften som
tenderar att överföra NA:s grundläggande idéer om givna delar inom service. Dessa
texter har antingen sänts ut för granskning och input eller inte, beroende på den
specificerade projektplanen som presenterats för WSC. Konferensgodkänt material
inkluderas i Conference Approval Track-materialet för godkännande vid den kommande
WSC om inte styrelsen beslutar att det finns tillräckligt intresse för att ta med materialet
i Konferensens Agendarapport (CAR:en). Både Konferensgodkänt och World Boardgodkänt material är menat att visa hur man implementerar eller sätter i verket de
principer som fastställts i NA:s kärnfilosofi och i Gemenskapsgodkänt material.
Conference Cycle (Konferenscykel)

De två åren mellan konferenser. För den nuvarande konferensen hänvisar det till de två
räkenskapsåren som löper från 1 juli 2014 till 30 juni 2016.
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Conference Participants (Konferensdeltagare)

I syfte att fatta beslut definieras konferensdeltagare som regiondelegater och
medlemmar av Världsstyrelsen. Endast delegater röstar i gamla ärenden som har tagits
upp i Conference Agenda Report.
Conference Report (Konferensrapport)

Den här rapporten skickas till deltagare i WSC strax före Världsservicekonferensen för
att hjälpa dem att förbereda sig inför WSC. Regionala rapporter distribueras eller läggs
ut online tillsammans med Konferensrapporten och delegater och regioner får också
publicera rapporter här.
Environmental Scan (Omvärldsundersökning)

En omvärldsundersökning är en del av processen för strategisk planering. På NAWS ser
vi, före skapandet av den strategiska planen vartannat år på både interna och externa
faktorer som kan påverka det arbete vi har möjlighet att utföra eller som vi önskar åta
oss eller prioritera.
Fellowship-approved (Gemenskapsgodkänt)

Som det förklaras i GWSNA: “Allt NA-tillfrisknandematerial är Gemenskapsgodkänt. Det
innebär att det utvecklas av NA World Services, skickas ut till gemenskapen för
granskning och input och skickas slutligen också ut för godkännande av gemenskapen
i Conference Agenda Report. . . . Det gäller alla tillfrisknandeböcker, tillfrisknandehäften
och tillfrisknandepamfletter som etablerar eller förändrar det filosofiska
förhållningssättet eller NA:s principer.”
Fellowship Development (Gemenskapsutveckling)

Vi ägnar oss åt ett stort antal aktiviteter som är riktade till medlemmar och/eller
utformade för att hjälpa NA-gemenskaper i deras ansträngningar att föra vidare vårt
budskap och vår vision. Det här inkluderar, men är inte begränsat till, att producera
publikationer såsom The NA Way och Reaching Out, att hålla och hjälpa till med
workshops ute i gemenskapen, att delta i offentlig relations aktiviteter, att svara på epost och telefonsamtal från medlemmar samt tillhandahålla gratis eller nedsatt pris på
litteratur till gemenskaper som är i behov av det. Vi kallar alla dessa aktiviteter
gemenskapsutveckling eftersom det är vad det syftar till.
Fellowship Intellectual Property Trust (FIPT)

En juridisk förvaltning som tjänar som förvaltare av NA:s tillfrisknandelitteratur och logon
(varumärken). Syftet med FIPT är att säkerställa at NA:s egendom förvaltas i förtroende
å hela NA:s vägnar och värnas för medlemmar som ännu inte kommit, i enlighet med
vårt huvudsyfte. Dokumentet som utgör FIPT kallas för ett förvaltningsinstrument, det
förklarar hur NA:s litteratur och varumärken handhas och skyddas till fördel för
gemenskapen som helhet. Godkänd av gemenskapen i april 1993.
Group Support Forum (GSF) (Gruppstödsforum)

Ett diskussionsinriktat organ som fokuserar på hemmagruppernas behov.
Gruppstödsforum är öppna för alla medlemmar och inriktade på gruppernas frågor och
problem, introduktion till service och utbildning inom service.

59

60

2016 Konferensens agendarapport

Guide to Local Services in Narcotics Anonymous, A (GLS)

En service handbok, godkänd 1997, menad att tjäna som en resurs för NA-grupper,
distrikt, regioner och deras underkommittéer i att upprätta och tillhandahålla lokal
service.
Guide to World Services in Narcotics Anonymous, A (GWSNA)

En sammanställning av policybeslut som har godkänts av Världsservicekonferensen,
inklusive riktlinjer för WSC. Namnet ändrades från A Temporary Working Guide to Our
World Service Structure (TWGWSS) 2002. Dess föregångar TWGSS, publicerades första
gången 1983 som en tillfällig efterföljare till NA Service Manual (också känd som The
NA Tree), vilken i sin tur publicerades 1976.
Human Resource Panel (HRP)

Tillhandahåller Världsservicekonferensen med en lista på kvalificerade kandidater för
val till Världsstyrelsen, Human Resource Panel och WSC:s biträdepositioner. Är också
ansvarig för administrationen av World Pool. Består av fyra medlemmar som väljs av
WSC.
IP

Förkortning av informationspamflett.
Issue Discussion Topics (Ämnesfrågor för diskussion)

Särskilda ämnen som har att göra med gemenskapen som helhet och ska diskuteras av
gemenskapen under konferenscykeln.
Local Service Board (LSB) (Lokal servicestyrelse)

Den lokala servicestyrelsen överses av den lokala servicekonferensen och administrerar
arbetet som prioriterats av LSK. LSS möts vanligen månadsvis. Den presenterar en
budget och en projektplan för godkännande av LSK och samordnar servicearbetet som
görs av kommittéer, arbetsgrupper och samordnare. Den faciliterar LSK-mötena och
förbereder dagordningen för dessa, inklusive för den årliga planeringssammankomsten.
Local Service Conference (LSC) (Lokal servicekonferens)

En strategisk, serviceinriktad planeringskonferens. LSK utför service genom en
blandning av projektbaserade arbetsgrupper, fortlöpande service som görs av
kommittéer och service som organiseras av samordnare baserat på lokala behov. Den
använder sig av konsensusbaserat beslutsfattande.
NA Way Magazine, The

The NA Way Magazine som publiceras varje kvartal erbjuder för närvarande artiklar om
service, tillfrisknandeinriktade berättelser och underhållning såväl som ett kalendarium
för internationella NA-evenemang. Tillgänglig efter förfrågan på engelska, franska,
japanska, portugisiska, ryska, spanska och tyska och finns också på www.na.org.
NAWS

Hänvisar till Narcotics Anonymous World Services, det juridiska namnet på vår
Världsservice.
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NAWS News

Ett nyhetsbrev som skickas ut av Världsstyrelsen efter varje styrelsemöte och
rapporterar om deras nuvarande aktiviteter. Publiceras på engelska, franska, tyska,
portugisiska, spanska och svenska. Skickas till alla konferensdeltagare, registrerade
distrikt och regioner och finns också på www.na.org.
Planning our Future (Att planera vår framtid)

En serie diskussioner vid WSC 2014 som lade fokus på framtiden för
Världsservicekonferensen och hur vi kan säkerställa att konferensen bäst möter NA:s
behov både nu och för kommande år. Diskussionerna gav upphov till en arbetsgrupp
som i sin tur gav ett paket med material som släpps med 2016-års CAR. För mera
information se www.na.org/future.
Project Plan

Utvecklas av Världsstyrelsen för alla tänkbara, icke-rutinmässiga världsserviceprojekt.
Inkluderar den föreslagna omfattningen av projektet, budget och tidsram. Inkluderas I
Conference Approval Track materialet som del av budgeten och godkänns av
delegaterna vid varje konferens.
Public Relations (Offentliga relationer)

Att skapa och upprätthålla relationer med medlemmar, potentiella medlemmar samt
allmänheten i form av professionella, familjer och nära och kära i en ansträngning att
mera effektivt föra budskapet om tillfrisknande vidare.
RBZ:s

Kandidater för nominering till positioner inom Världsservice som har föreslagits av
regioner, Världsstyrelsen eller zoner. Dessa potentiella kandidater intervjuas av Human
Resource Panel vid sidan av och efter alla initiala neutrala urvalsprocesser.
Reaching Out

En kvartalsvis publikation från Världsservice som hjälper beroende på institutioner att
få kontakt med NA:s program och stärker S&I-service.
Regional Assembly (Gruppsammankomst)

En samling av gruppservicerepresentanter (GSR:er) och regionkommittémedlemmar
(RKM:er) som halls av RSK, för att diskutera frågor som påverkar NA over hela världen,
vanligen som en förberedelse för det biennala WSC-mötet. Regiondelegaten väljs ibland
vid sammankomsten.
Regional Delegate (RD)

Närvarar vid WSC som en röstande deltagare från en NA-region (eller likvärdigt
serviceorgan). Är ansvarig för att bidra till kommunikationen mellan regionen och
Världsservice under hela konferenscykeln.
Regional Proposal (Regionalt förslag)

En idé som lämnats in av en regional service kommitté för att inkluderas i Conference
Agenda Report och övervägas vid Världsservicekonferensen.
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Regional Service Committee (RSC) (Regionservicekommitté (RSK))

Ett organ som samlar den kombinerade serviceerfarenheten hos ett antal närliggande
distrikt för att ömsesidigt stödja dessa distrikt. Består av RKM:er, regiondelegaten,
alternerande delegaten och andra efter behov.
Service System

NA:s service system består av fyra huvudsakliga komponenter: människor, processer,
resurser och struktur. Servicesystemprojektet skapades för att göra en helhetsöversyn
av hur vi kan förbättra lokalt serviceutförande och hantera en del av de bestående
utmaningarna med att göra service. För mer information, se www.na.org/servicesystem.
Service System Proposals (Servicesystem förslag)

En serie dokument producerat av Världsservice som innehåller idéerna och
rekommendationerna för förändringar eller innovationer i NA:s servicesystem. Essäerna
om servicesystemet från 2012- och 2014-års CAR ger en förklaring av de huvudsakliga
tankarna från projektet och även bakgrundsinformation om projektet i sig.
Service Pamphlets (Servicepamfletter) (SP:er)

Pamfletter som tar upp olika frågor som har att göra med service i NA och är tänkt att
användas som en resurs för grupper och serviceorgan. Dessa pamfletter utvecklas,
sänds ut till delegaterna för en nittio dagars granskningsperiod och godkänns av
Världsstyrelsen som också kan revidera dem om det skulle behövas. De är styrelsens
bästa försök att samla en del av vår gemenskaps mest framgångsrika arbetssätt när vi
har att göra med känsliga eller svåra frågor.
Strategic Plan (Strategisk plan)

En långsiktig strategi för Världsservice att tillhandahålla ny eller förbättrad service och
stöd som faciliterar fortsättningen och tillväxten av Anonyma Narkomaner runt om i
världen. Projektplanerna härstammar ur målen i den strategiska planen.
Straw Poll (Preliminärt gillande) (se även röstning (Vote))

En icke-bindande röstning som genomförs för att mäta den allmänna åsikten hos
konferensen om något särskilt ämne eller någon särskild idé. Motioner eller förslag tas
ofta upp för preliminärt gillande mer än en gång i diskussionerna under
ärendesessionerna. Röstningarna används också under konferensens avslutande
session för att säkerställa att konferensen har en gemensam förståelse av besluten som
fattats och diskussionerna som förts under veckan.
Twelve Concepts for NA Service (Tolv koncept för NA-service)

Grundläggande NA-principer som vägleder grupper, styrelser och kommittéer i
serviceangelägenheter. Gemenskapsgodkänd av WSC 1992, publicerad med essäer
och studiefrågor som ett häfte med samma titel.
Vision för NA-service

En syn på vad vår service strävar att uppnå som fungerar som vägledning och inspiration
för oss. Enhälligt antagen vid WSC 2010 efter att ha inkluderats i det årets CAR.
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Vote (Röstning)

Röstning sker när WSC fattar beslut om en fråga. Motioner röstas om under formella
ärendesessioner. Förslag röstas om under de sessioner som hålls omedelbart före
formella ärenden.
Webinarer

Virtuella möten eller workshops. Ibland består webinaren av en presentation som följs
av frågor och svar. Ibland är de mer interaktiva och då kallar vi dem ”webbmöten”.
Världsservice är värdar för webbmöten som har att göra med OR, S&I, servicekontor,
stegarbetsgrupper för intagna, konvent och gemenskaper som implementerar idéerna i
servicesystemprojektet. Virtuella arbetsgrupper möts också med hjälp av webbmöten
och styrelsen håller webinarer för konferensdeltagarna.
Workgroups (Arbetsgrupper)

Små arbetsorgan skapade för ett särskilt syfte som är ansvariga inför Världsstyrelsen.
World Board (Världsstyrelsen)

Världsstyrelsen är servicestyrelsen för världsservicekonferensen. Styrelsen
tillhandahåller stöd för Anonyma Narkomaners gemenskap i dess ansträngningar att
föra vidare NA:s budskap. Överser aktiviteterna inom NA:s världsservice, inklusive vårt
huvudsakliga servicecenter, World Service Office. Styrelsen förvaltar också för NAgemenskapens räkning rättigheterna för all dess materiella och immateriella egendom
(vilket inkluderar litteratur, logon, varumärken och copyright rättigheter) i enlighet med
gemenskapens vilja så som den uttrycks genom WSC.
World Board-approved (Världsstyrelsegodkänd)

Servicerelaterade informationspamfletter och redskap som godkänts och publicerats av
Världsstyrelsen efter en nittio dagars gransknings- och inputperiod för delegaterna. Det
här materialet innehåller praktisk erfarenhet som samlats in från gemenskapen om hur
vi ska tillämpa en del av de principer som finns i NA:s gemenskapsgodkända och
konferensgodkända material.
World Pool

En pool av medlemmars service resuméer (World Pool Information Forms) som visar en
mångfald tillfrisknande och servicerelaterade erfarenheter såväl som alla förmågor som
är nödvändiga för att framgångsrikt fullfölja uppdrag på världsnivå. Alla medlemmar med
mer än fem års drogfrihet är behöriga och uppmuntras att fylla i informationsformuläret.
World Service Conference (WSC) (Världsservicekonferensen)

Konferensen är inte en enhet, det är ett evenemang – sammankomsten av NA:s
gemenskap från runt om i världen. Vartannat år möts regiondelegater, medlemmar från
Världsstyrelsen och verkställande direktören för World Service Office för att diskutera
viktiga frågor som rör Anonyma Narkomaners gemenskap. Världsservicekonferensen är
den punkt i vår servicestruktur där rösten för NA som helhet kan höras gällande frågor
och angelägenheter som påverkar vår världsvida gemenskap. Konferensen är ett
redskap för gemenskapens kommunikation och enighet; ett forum där vår
gemensamma välfärd självt är ärendet för mötet.
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World Service Office (WSO) (Världsservicekontoret)

Namnet på den fysiska platsen för det främsta servicecentrat för NA:s världsservice.
Huvudkontoret finns i Chatsworth (Los Angeles), Kalifornien, USA, med lokala kontor i
Ontario, Belgien, Iran och Indien. WSO trycker, lagerhåller och säljer NA:s gemenskapsoch konferensgodkända litteratur, servicehandböcker och annat material. Tillhandahåller
stöd för nya NA-grupper och NA-gemenskaper i utveckling och tjänar som ett
kunskapscenter för information om NA. ”Det grundläggande syftet med vår världsservice
är kommunikation, samordning, information och vägledning.” (GWSNA, sid 2)
WSC Cofacilitator(s) (Biträden vid Världsservicekonferensen)

Två personer som håller i ärendesessioner och diskussioner före ärendesessionerna vid
Världsservicekonferensen. Väljs av Världsservicekonferensen.
Zonal Forums (Zonforum)

Serviceinriktade delnings- och/eller ärendesessioner sammansatta av flera regioner
som tillhandahåller medel genom vilka NA-gemenskaper kan kommunicera, samarbeta
och växa tillsammans.

Anonyma Narkomaners tolv steg
1

Vi erkände att vi var maktlösa inför vårt beroende, att våra liv hade blivit
ohanterliga.

2

Vi kom till tro på att en kraft starkare än vi själva kunde ge oss vårt förstånd
tillbaka.

3

Vi tog ett beslut att lägga vår vilja och vårt liv i händerna på Gud, som vi
uppfattade honom.

4

Vi gjorde en grundlig och orädd inventering av oss själva.

5

Vi erkände för Gud, oss själva och en medmänniska den exakta innebörden av
våra fel.

6

Vi var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsdefekter.

7

Vi bad honom ödmjukt att avlägsna alla våra brister.

8

Vi gjorde en förteckning över alla människor vi hade skadat och blev villiga att
gottgöra dem alla.

9

Vi gottgjorde alla dessa människor direkt, varhelst möjligt, utom när detta skulle
skada dem eller andra.

10

Vi fortsatte vår personliga inventering och erkände genast när vi hade fel.

11

Vi sökte genom bön och meditation att förbättra vår medvetna kontakt med Gud,
som vi uppfattade honom, varvid vi endast bad om hans vilja med oss och
styrkan att utföra den.

12

När vi som ett resultat av dessa steg hade haft ett andligt uppvaknande, försökte
vi att föra detta budskap vidare till andra beroende och tillämpa dessa principer i
alla våra angelägenheter.
Tolv steg återgivna för adaptering med tillstånd av AA World Services, Inc.

Anonyma Narkomaners tolv traditioner
1

Vår gemensamma välfärd ska komma i första hand: personligt tillfrisknande är
beroende av NA:s enighet.

2

För vårt gruppsyfte finns bara en högsta auktoritet—en älskande Gud som han kan
komma till uttryck i vårt gruppsamvete. Våra ledare är endast betrodda tjänare, de
styr oss inte.

3

Det enda villkoret för medlemskap är en önskan att sluta använda.

4

Varje grupp ska vara självstyrande, utom i angelägenheter som berör andra grupper
eller NA som helhet.

5

Varje grupp har endast ett huvudsyfte – att föra budskapet vidare till den beroende
som fortfarande lider.

6

En NA-grupp bör aldrig stödja, finansiera eller låna NA:s namn till någon besläktad
inrättning eller utomstående verksamhet, så att inte pengar, egendom eller prestige
avleder oss från vårt huvudsyfte.

7

Varje NA-grupp bör vara helt självförsörjande och avböja bidrag utifrån.

8

Anonyma Narkomaner ska alltid förbli icke-professionellt, men våra servicecentra
kan anställa personal för speciella uppgifter.

9

NA som sådant bör aldrig organiseras, men vi kan bilda styrelser och kommittéer för
serviceverksamhet, direkt ansvariga inför dem de tjänar.

10

Anonyma Narkomaner har ingen åsikt i yttre frågor, därför bör NA:s namn aldrig dras
in i offentliga tvister.

11

Vår linje i offentliga relationer grundas på attraktion snarare än på marknadsföring.
Det är nödvändigt att vi alltid behåller personlig anonymitet när det gäller press, radio
och film.

12

Anonymiteten är den andliga grundvalen för alla våra traditioner, och påminner oss
ständigt om att ställa principer framför personligheter.

Tolv Traditioner återgivna för adapterig med tillstånd av AA World Services, Inc.

Tolv koncept för NA–service
1

För att fullgöra vår gemenskaps huvudsyfte har NA-grupperna förenats för att
skapa en struktur som utvecklar, samordnar och upprätthåller servicefunktioner å hela NA:s vägnar.

2

Det slutgiltiga ansvaret och bestämmanderätten över NA-service vilar hos NAgrupperna.

3

NA-grupperna delegerar till servicestrukturen den nödvändiga bestämmanderätten för att fullgöra de tilldelade åtagandena.

4

Effektivt ledarskap värderas högt i Anonyma Narkomaner. Ledaregenskaper
bör omsorgsfullt övervägas vid val av betrodda tjänare.

5

För varje ansvarsområde som tilldelas servicestrukturen ska klart definieras
exakt var beslut och redovisningsskyldighet ligger.

6

Gruppsamvetet är det andliga hjälpmedel med vilket vi inbjuder en älskande
Gud att påverka våra beslut.

7

Alla medlemmar i en serviceenhet bär ett betydande ansvar för den enhetens
beslut och ska ges möjlighet att till fullo delta i dess beslutsprocesser.

8

Vår servicestruktur är beroende av integriteten och effektiviteten i vår
kommunikation.

9

Alla delar av vår servicestruktur har ansvaret att i sina beslutsprocesser noggrant överväga alla åsikter.

10

Varje medlem i en serviceenhet som har ett personligt klagomål mot den
enheten, kan ansöka om återupprättelse hos samma enhet, utan rädsla för
efterräkningar.

11

NA-medel skall användas för att främja vårt huvudsyfte och måste hanteras
ansvarsfullt.

12

I enlighet med Anonyma Narkomaners andliga natur, ska vår struktur alltid
vara tjänande, aldrig styrande.
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