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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:
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främjar NA:s världsservices vision;
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Vi anstränger oss för att höra varandra och hjälpa varandra att uttrycka idéer. Vi visar tålamod,
uppmuntran och tacksamhet för våra kamrater för deras engagemang och kommer ihåg att ingen
röst är viktigare än någon annan. Vi vet aldrig varifrån svaren kan komma eller vilka nya lösningar vi
kan finna tillsammans.
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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 NAs 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 goodwill är grundenför våra
serviceansträngningar som alla litar t ill vägledningen
från en kärleksfull högre makt.
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Slovenčina

нська
раї
Yк

Suomi

Konferensens agendarapport 2018

På denna gemensamma grund
Hälsningar från er Världsstyrelse (World Board, WB)
Än en gång kommer visionen för årets Världsservicekonferens (World Service Conference, WSC) och
den kommande cykeln från En vision för NA-service. Medan vi förbereder oss för
Världsservicekonferensen är det viktigt att minnas och förlita oss på det som förenar oss. Vi drivs alla
av samma passion, samma önskan att nå behövande beroende och säkerställa att de hör vårt
budskap och får en chans till ett nytt sätt att leva. Vi har alla ett djupt åtagande för Anonyma
Narkomaner och våra gruppers huvudsyfte. Oavsett vilka andra skillnader vi kan ha står vi på denna
gemensamma grund.
Vid 2008-års Världsservicekonferens bad
vi
deltagarna
att
föreställa
sig
konferensen om tio år och skriva ett brev
till den medlem som skulle ha deras
position
vid
WSC
2018.
Under
En vision för NA-service förberedelserna för den kommande
konferensen läste vi igenom dessa tio år
gamla brev. Vi påmindes om vår optimism som konferens. Deltagarna vid WSC 2008 antog enhälligt
den sjätte upplagan av Basic Text. Många av dem som var med då kommer att vara med 2018 – en
del är tillbaka som delegater, andra som facilitatorer eller styrelsemedlemmar eller till och med i ett
fall, som medlem av NAWS personal. Andra har gått bort. När vi läser orden i breven från Bob G eller
Big Ed påminns vi om hur begränsad vår tid egentligen är och vilket privilegium det är att ägna den
tiden åt service för vår gemensamma välfärd. Vi hoppas att den här konferensen kan hedra andan
hos dessa två och andra som inte längre finns bland oss och att vi som konferens kan arbeta
tillsammans i en kärleksfull anda med ett gemensamt syfte.
Anonyma Narkomaners alla ansträngningar inspireras
av våra gruppers huvudsyfte. Vårt åtagande vilar på
denna gemensamma grund.

Kära delegat 2018,
Jag skriver det här brevet till dig för att jag ombads att göra det vid WSC 2008. Jag hoppas och ber att NA
har blivit den verkligt världsvida gemenskap som vi som var med vid WSC 2008 såg framför oss att NA
kunde bli.
Det arbete ni gör kommer att vara hårt men ljuvligt då ni vet att en beroende någonstans i världen
förhoppningsvis kan bli drogfri, förändra sitt liv, finna hopp, känna sig älskad och en dag hjälpa en annan
beroende att göra samma sak.
Jag kanske inte lever idag, men jag är tacksam över att någon gjorde jobbet, tog sig tid, gav kärlek och
visade mig hur man lever ett liv utan att använda droger. De gav mig också uppmuntran att göra service
och att försöka göra något positiv för programmet som räddade mitt liv.
I gemenskap,
Ed B, Mid-Atlantic regionen

Översikt av den gångna cykeln
Vi har åstadkommit mycket under den här cykeln. Vi publicerade Guiding Principles efter att den blivit
godkänd vid WSC 2016 och en av Ämnesfrågorna (Issue Discussion Topics, IDT:er) under den här
cykeln är inriktad på att introducera boken och att diskutera frågor från de första tre traditionerna.
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Vi publicerade också Narcotics Anonymous and Persons Receiving Medication-Assisted Treatment, en
OR-pamflett för professionella som förskriver medicinering för att behandla beroende. Innan vi
färdigställde pamfletten gav vi ut ett utkast för granskning av delegaterna. Deras input förbättrade
texten och visade tydligt hur nödvändig den är. Vi vet att många av er tar emot ett ökande antal
beroende på era möten som går i drogersättningsbehandling och är förvirrade över vad NA är och vad
vi har att erbjuda. Vi har hört ifrån många av er att den här pamfletten har hjälpt er i ert OR-arbete. Vi
förväntar oss att prata mera om detta på konferensen och om vad vi mera kan göra för att säkerställa
att beroende som behöver oss kan höra vårt budskap.
För första gången på flera år har vi ett aktivt projekt för servicematerial som vi kommer att be
konferensen att godkänna för ännu en cykel. Vårt senaste större projekt för servicematerial var PR
Handbook. Efter det har vi arbetat på ett lite annorlunda sätt med servicematerial genom att försöka
dela upp det i mindre bitar. Alla ”basics” som vi publicerar – PR Basics, H&I Basics, Planning Basics
och Translation Basics – är lättare att översätta och är inte lika överväldigande för de flesta
medlemmar. Under den här cykeln har vi fokuserat på två huvudsakliga områden för servicematerial
– en redskapslåda för lokal service och en redskapslåda för konvent och evenemang. Vi har gett ut
utkast på material om program för konvent/evenemang och konsensusbaserat beslutsfattande för
granskning av delegaterna. Efter deras granskning kommer vi att lägga ut båda i godkännandeformat
i väntan på konferensens diskussion om godkännandeprocessen. För mer information och för själva
utkasten, gå till projektsidorna: www.na.org/conventions och www.na.org/toolbox. Vi kommer att
fortsätta arbeta med nya utkast ända fram till konferensen.
Input från medlemmar runt om i världen har också bidragit till att skapa ramverk för två
litteraturprojekt – en informationspamflett om psykisk hälsa och en meditationsbok – som kommer
att läggas fram i årets Material för konferensens övervägande (Conference Approval Track, CAT:en) Vi
vill tacka alla tusentals medlemmar som har tagit sig tid att skicka in sina idéer till oss. Era ord har
inte bara hjälpt oss att utforma projektplanerna utan kommer också att vara en otrolig resurs när vi
skriver utkast för texterna, om konferensen skulle komma att godkänna projekten. NA-litteratur har
alltid skrivits av beroende, för beroende och teknologiska hjälpmedel har gjort det ännu lättare för oss
att arbeta tillsammans, oavsett var i världen vi bor och tillfrisknar.
Vi i Världsstyrelsen har privilegiet att bevittna tillfrisknande runt om i världen. Under varje cykel
besöker vi å era vägnar varje zonforum som ber oss närvara och åker till så många andra evenemang
som möjligt som ber oss komma. Före varje WSC publicerar vi en fullständig lista över alla
gemenskaper vi har besökt i Konferensrapporten (Conference Report, CR). Såsom vi har rapporterat
har vi gjort ett särskilt åtagande att inrikta oss på gemenskapsutvecklande arbete, bland annat genom
att göra litteratur tillgängligt i Afrika, Indien, Mellanöstern, Ryssland och Sydostasien. Det här är dyra
och tidskrävande åtaganden men väl värda alla ansträngningar. Med tid och regelbundet stöd växer
NA. I Afrika till exempel finansierar vi och hjälper till att organisera en årlig zonsammankomst med
delegater från alla gemenskaper där vi känner till att NA finns. Zonen har också regelbundna möten
via Skype under hela året. Vårt mål är alltid att hjälpa till med att visa gemenskaper hur de kan stödja
varandra och utveckla hållbara strategier för lokal gemenskapsutveckling. NA-gemenskaper i hela
Afrika har vuxit och blivit vuxna sedan de kom i kontakt med varandra, på samma sätt som vi växer i
vårt personliga tillfrisknande när vi vet att vi inte är ensamma. De gör OR-arbete, startar möten, skapar
serviceenheter och uppfinner till och med servicepositioner såsom gruppbibliotikarie!
Vi kan lära oss mycket av innovationsandan som ger liv till många unga NA-gemenskaper. Ett av våra
största fokusområden under den gångna cykeln har varit WSC:s framtid. Det fjärde målet i NAWS
strategiska plan lyder: ”Att fortsätta arbeta för att göra WSC till en mer effektiv resurs för att hjälpa till
att uppnå En vision för NA-service”. Vi hade tre huvudsakliga strategier för att arbeta med det här
målet: att utveckla alternativ för säte vid konferensen, förfina WSC:s processer och att bättre utnyttja
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tiden mellan konferenserna. Vi har kunnat hålla produktiva diskussioner både inom styrelse och med
andra konferensdeltagare om de två sista strategierna, men att bygga konsensus kring idéer om
förändringar av säte vid konferensen har varit en större utmaning. Vi kommer att fortsätta diskutera
WSC:s framtid vid den kommande konferensen. Som ni kommer att se tar ett antal motioner också
upp ämnet. Den här CAR:en innehåller också en essä om WSC:s framtid.
En annan essä i den här CAR:en är inriktad på Fellowship Intellectual Property Trust (Gemenskapens
immateriella egendomstrust). FIPT var ett huvudämne vid förra WSC och 2016-års CAR innehöll också
en essä om FIPT. Vår roll som förtroendemän för gemenskapens immateriella egendom är centralt för
oss under varje konferenscykel. Den här gången har dock behoven sett annorlunda ut. Så som vi
senast rapporterade i NAWS News och även i ett mejl till konferensdeltagarna i augusti 2017,
beskriver reglerna för verksamheten (Operational Rules) i FIPT en process varigenom en regional
servicekommitté kan begära en granskning av trustens protokoll och verksamhet och under den här
cykeln har en region lämnas in en sådan begäran. Vi anser dock att stora delar av den troligen faller
utanför ramarna för en FIPT-granskning. Vi beskriver omständigheterna i större detalj med början på
sidan 23 i den här CAR:en. Vi hoppas att kunna nå en lösning före WSC. Om vi har några uppdateringar
att ge före konferensen kommer vi att rapportera om dem i NAWS News eller i Conference Report. Vi
förväntar oss att diskutera FIPT med deltagarna vid konferensen oavsett vilken
situationen är med den här enskilda begäran.
Vi har arbetat med att förbättra vår förmåga att tala som en enad enhet när konferensen
inte sammanträder och teknologiska hjälpmedel har bidragit till att vi kunnat vara i
kontakt med varandra genom hela cykeln. Att hålla webbmöten har kommit att bli en stor
del av vår regelbundet pågående service. Webbmöten har blivit så centrala under den
här cykeln att vi vill ta tillfället i akt och ”prata lite för dem” här. Under 2016–2018-års
cykel började vi hålla webbmöten för konferensens deltagare där vi höll
smågruppsdiskussioner och resultaten från dem har varit väldigt positiva. Teknologiska
hjälpmedel gör det också möjligt för oss att samla intresserade medlemmar som gör
liknande service på olika platser i världen, så att de kan se varandra och prata
tillsammans om vad det är som fungerar. Vi håller regelbundna webbmöten för OR, S&I,
för stegarbete med interner, för gemenskaper som är isolerade eller på landsorten och
för regionala servicekontor. Under den gångna cykeln utökade vi också vår användning
av virtuella möten för projekten. Arbetsgruppen för delegaternas delningssession och
arbetsgrupperna för The NA Way och Reaching Out har arbetat och/eller hållit möten
online ganska länge nu. Vi använder också webbmöten för flera andra projekt:
gemenskapsutveckling och OR inom zonerna samt båda inriktningarna inom projektet
för servicematerial; konvent och evenemang och redskapslådan för lokal service. Vi har
alltid samverkat i våra processer men vi finner flera sätt att använda teknologiska
hjälpmedel för att göra det lättare för alla intresserade medlemmar att delta. Vi använde
en enkät online för att fastställa prioriteringar för vårt arbete med
servicematerialprojekten och vi har bokat in flera webbmöten som är öppna för alla, för
var och en av texterna. Vi har lagt ut utkast av texterna i varje skede av utvecklingen
tillsammans med formulär för att lämna in input. Och vi har naturligtvis alltid välkomnat
tankar och idéer om projekten via e-post och telefon.
Tillgänglighet har alltid varit en del av arbetsmoralen vid NA Världsservice. Även om
nya sätt att använda teknologiska hjälpmedel förstärker vår förmåga att samla input
och att få höra om idéer från medlemmar runt om i världen, har vi alltid ansträngt oss
för att inkludera så många röster som möjligt. Innan det fanns internet tog vi emot
telefonsamtal och fax, fick brev skickade till oss och reste ut till gemenskapen. Vi gör
fortfarande allt det, men nu kan vi skicka e-post fram och tillbaka utan fördröjningar
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och koppla samman medlemmar ansikte mot ansikte på ett ögonblick. En av motionerna i den här
CAR:en tar upp frågan om att koppla upp deltagare som inte kan närvara vid Världsservicekonferensen
och vi tycker det är en spännande möjlighet att pröva något nytt för de delegaterna. Vi gör vad vi kan
för att göra konferensen tillgänglig för deltagarna – allt ifrån finansiering, till hjälp med visum, till att
anställa tolkar och att översätta material för alla deltagare som behöver det. Allt det här kräver effektiv
kommunikation, så om du är en av deltagarna vid konferensen, var snäll och låt oss veta om du har
något behov eller någon idé som NA Världsservice skulle kunna hjälpa dig med. För ett antal år sedan
började vi lägga ut workshopmaterial för medlemmar som skulle hålla CAR-workshops och 2014
gjorde vi också om dem i videoformat. Vi gör vårt yttersta för att göra all information tillgänglig och lätt
att förstå. Vi är alltid öppna för era idéer om hur vi kan göra ett bättre arbete.
De sidor som du nu läst har bara börjat nagga Världsservicens arbete under den här cykeln i kanten.
För mer information om allt vårt arbete se NAWS News, årsrapporten (NAWS Annual Report) och
kommande Conference Report. Om ni inte redan prenumererar elektroniskt på NAWS News kan ni
registrera er online på www.na.org/subscribe.

Förberedelser för WSC 2018
En av de största förändringarna vid WSC 2018 är att för första gången ska de zoner som vill kunna
skicka en delegat till konferensen som en icke-röstande deltagare. Vi vet om fyra zoner som har valt
sådana delegater hittills och vi förväntar oss att flera zoner kommer att göra det allteftersom
konferensen närmar sig. En annan stor förändring är att vi hoppas kunna erbjuda någon form av
uppkoppling till konferensen för de delegater som inte kan närvara på grund av svårigheter med visum.
(Se sidan 66 för mer information.) Vi ska också hålla ett par webbmöten för att hjälpa medlemmar att
orientera sig inför konferensen dagen innan de kommer. Vid tiden för publikation av den här CAR:en
har vi redan hållit det första webbmötet för deltagare vid konferensen med fokus på WSC 2018.
De allra flesta medlemmarna kommer aldrig att vara med på ett WSC, men vem som helst kan delta i
insamlingen av samvete till frågorna i CAR:en. Olika regioner arbetar på olika sätt för att samla in
samvete om frågor och motioner i CAR:en. Om du inte är säker på hur det går till i din region kan du
fråga en lokal medlem som har erfarenhet av service eller kontakta NA:s världsservice så kan vi ge dig
kontaktinformation till din regiondelegat.
Konferensens agendarapport (Conference Agenda Report, CAR) är den första av tre huvudsakliga
utskick inför konferensen. Material för konferensen godkännande (Conference Approval Track, CAT)
är den andra. Den kommer ut i januari och får en mer detaljerad beskrivning nedan. Den tredje är
Konferensrapporten (Conference Report, CR) som går igenom konferensveckan dag för dag och
inkluderar alla regionala rapporter varur vi hämtar och rapporterar data under de kommande två åren,
och även essäer från regioner som har valt att lämna in sådana. Vi e-postar och skickar ut Conference
Report strax innan WSC. Alla publikationer och allt relaterat material finns utlagt på den här hemsidan:
www.na.org/conference.

CAR, distribution och innehåll
Vi skickar ut exemplar av CAR:en på vår bekostnad till alla deltagare vid konferensen och till alla
regionala servicekommittéer. Vilken annan medlem eller vilket annat serviceenheter som helst som vi
ha ett exemplar kan köpa ett från NAWS för sju dollar och femtio cent. Priset inkluderar frakt och
hantering men inte skatter. Medlemmar kan också ladda ner CAR:en gratis från
www.na.org/conference. Den engelskspråkiga versionen av CAR:en finns alltid publicerad
etthundrafemtio dagar före WSC medan de översatta versionerna (franska, portugisiska, spanska och
svenska) publiceras en månad senare – vilket den här gången är den 29 december 2017.
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CAR:en kan verka överväldigande när man ser den för första gången. Det finns en ordlista i slutet som
kan hjälpa dig att bekanta dig med begreppen och ett ihopräkningsblad som ni kan använda för att
skriva ner hur ni vill rösta på motioner och svara på enkäten. 2014 började vi göra videoinspelningar
av innehållet i CAR:en och lägga ut dem på www.na.org/conference för att hjälpa medlemmar att
arrangera eller förbereda CAR-workshops. Den är fortfarande inte lättläst, det vet vi. Tack för att du
tar dig tid att göra dig delaktig och engagerad.
Den här CAR:en är en aning annorlunda jämfört med dem från de närmast gångna åren. För första
gången sedan 2006 lägger Världsstyrelsen inga motioner i CAR:en. Det finns dock tjugofem motioner
från regionerna. Det är över tjugofem år sedan som vi har haft så många regionala motioner. För att
göra det lättare att läsa och hålla workshops om dem har vi grupperat de regionala motionerna i avsnitt
enligt ämne i år och inkluderat en del länkar till bakgrundsmaterial i början av varje avsnitt.
Vi har lagt in en enkät i den här CAR:en, precis som vi gjorde 2016 så att medlemmar kan prioritera
tillfrisknandelitteratur, servicematerial och ämnesfrågor för diskussion (IDT:er). Delegaterna kommer att
använda sig av enkätens resultat för att bidra till att etablera en riktning för Världsservice under den
kommande konferenscykeln, så vi ber er att fylla i enkäten för att hjälpa oss under den kommande cykeln.
Precis som vi gjorde 2016 kommer vi att lägga ut enkäten online, så att alla medlemmar som vill kan fylla
i den och vi kommer också att samla in regionala resultat från deltagarna vid konferensen. Det vi fann vid
WSC 2016 var att de individuella svaren som samlades in genom enkäten online, i mångt och mycket
liknade svaren från regionerna och hade samma prioriteringar som låg högst och näst högst i de flesta av
kategorierna. Den största variationen i svaren mellan regionerna och de enskilda medlemmarna 2016 var
inom kategorin för tillfrisknandematerial i form av häften eller pamfletter och antagandet av en CAR-motion
för en projektplan för informationspamfletter hjälpte delegaterna att besluta sig om vilken inriktningen
skulle bli. Ni kan se resultaten från 2016-års enkät med början på sidan 111 av 2016-års
minnesanteckningar som finns utlagda på www.na.org/conference.
Vi har också essäer om frågor som deltagarna har arbetat med under hela cykeln. CAR:en är kanske
den mest vitt spridda enskilda rapporten som vi publicerar och vi inkluderar de här essäerna för att
hålla alla informerade. Tyvärr tycks många medlemmar uppfatta CAR:en som ett redskap för att bara
leverera motioner och läser aldrig essäerna. Sedan kan de vid något senare tillfälle säga ”Hallå, det
där har jag aldrig hört talas om”. Servicesystem projektet är ett bra exempel. Det fanns en essä om
projektet i 2010-års CAR och även en essä om ämnesfrågorna som föregick projektet i 2008-års CAR,
men många medlemmar kände inte till projektet och idéerna som kom ur det förrän resolutionerna
togs med i 2012-års CAR. I år har vi, bland andra ämnen, essäer om WSC:s framtid och FIPT. Vi vet att
det är svårt att hitta tid att processa all information bortom dussinet motioner, men vi uppmuntrar er
att göra den nödvändiga ansträngningen och hitta den tid som behövs. De här frågorna är viktiga och
varje medlem som är aktiv nog i NA-service för att rösta om motionerna i CAR:en kommer också att
vilja hålla sig uppdaterad och engagerad i de andra viktiga samtalen som påverkar NA som helhet.
På grund av tidspress har vi inte tagit upp var enda ämne vi skulle ha velat i den här CAR:en. Vi har
pratat om att inkludera en essä med titeln Vad är Världsservice? och en annan text om ekonomi, men
den här CAR:en har tyngd nog utan sådana essäer. Det kommer att vara en utmaning att hålla
workshops om allt innehåll i den här CAR:en. De publikationer som kommer efter CAR:en – CAT:en ,
2017-års NAWS Annual Report, Conference Report och NAWS News – kommer att innehålla mer
information om de här ämnena och många andra.

Delegaternas förberedelser för WSC 2018
Delegater och alternerande utför otroliga mängder arbete under hela cykeln där det mesta sker under
de fem månaderna efter att CAR:en har publicerats och WSC slutar. Det finns otroligt mycket att läsa,
processa, sammanställa, förklara för andra och samla in samvete om.
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Vi kommer att ha ett webbmöte med en orientering för deltagare vid konferensen inför WSC som vi kommer
att spela in och göra tillgänglig för dem som inte kan vara med. Och precis som med allt annat i NA kan det
vara till stor hjälp att be en erfaren medlem om hjälp. Om er alternerande eller er delegat har erfarenhet av
konferensen kan de vara en enorm resurs och om ni ska vara med på ett zonmöte eller ett evenemang med
flera regioner, passa på och be om telefonnummer och e-postkontakter av andra deltagare. Lägg upp frågor
på konferensdeltagarnas diskussionsforum http://disc.na.org/wsc2012/forum.php. Om du har en fråga är
det sannolikt att någon annan också undrar samma sak.
Här är några detaljer som ni kan hålla utkik efter och som ni behöver titta närmare på och fylla i:
 Ett memo om resa och boende: Ni bör ha fått det med det här utskicket av CAR:en. Det är också
utlagt på www.na.org/conference. Memot förklarar hur man registrerar sig för konferensen och
hur man reserverar hotell och flyg. Ni måste fylla i formuläret för hotell och WSC-registrering före
den 1 mars 2018 och ni måste boka flyg senaste den 15 mars 2018.
 Regionala rapporter: Deadline för regionala rapporter är den 15 februari 2018. Regionala
rapporter målar den bästa bilden vi känner till av NA:s servicearbete runt om i världen. Det är inte
bara i planeringen av konferensens sessioner som vi använder den här informationen, utan den
fungerar också som historiska data för framtiden. Rapporterna vi får in före deadline summeras
och läggs in i sin helhet i Conference Report och läggs ut online på www.na.org/conference. Under
de senast hållna konferenserna har nästan alla regioner med säte lämnat in sina rapporter före
deadline. Vi tackar er för det! Låt oss inte bryta den trenden.
 CAR-enkät: När tiden för konferensen närmar sig kommer vi att lägga ut CAR-enkäten så att delegaterna
kan lämna in regionala prioriteringar för tillfrisknandelitteratur, servicematerial och ämnesfrågor (IDT:er).
Vi kommer att skicka ett meddelande till delegaterna när formuläret ligger ute.
 Enkät för WSC-ämnen: Vi kommer att skapa en enkät som alla deltagare ska fylla i så att vi får se vad
ni vill diskutera vid WSC 2018. Även det kommer vi att skicka ut ett mejl om när formuläret är utlagt.
Vi vill tacka alla för er service! Vänligen låt oss veta om vi kan hjälpa till på något sätt.

Vad händer på konferensen
Konferensen markerar slutet på en planeringscykel och början på nästa. Som sådan innebär en del
av arbetet för deltagarna att godkänna arbetet som har gjorts sedan senaste WSC och att hjälpa till
att skapa ett ramverk för de två kommande åren. Inledningen av veckan ägnas åt orientering och
välkomnande av deltagare och sedan åt diskussioner och beslut som har att göra med CAR:en (det vi
historiskt har kallat ”gamla ärenden”). Under hela veckan ges det presentationer, vi håller
diskussioner i smågrupper och sessioner för beslutsfattande. Mot slutet av veckan fattar konferensen
beslut om budget och projektplaner för den kommande cykeln.
Under många på varandra följande
konferenscykler har det i CAR:en
beskrivits hur vi övergått till en
“diskussionsbaserad konferens” men
under senare tid verkar det som om
konferensen faktiskt har rört sig bort från
det målet. Vi rekommenderar några
förändringar i ärendesessionerna vid WSC
2018 som bör ge oss mera tid att samtala kring de runda borden och mindre tid åt att debattera
parlamentariska processer i bänkraderna. Essän om WSC:s framtid på sidan 15 i den här CAR:en
skildrar rekommendationerna och ger en kort beskrivning av en del sessioner som alltid hålls vid varje
WSC och vad vi har lagt tid på under de senaste fem konferenserna.
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Vi har inte lagt planerna för hela konferensveckan ännu, men vi vet en del om vad som kommer att
utgöra en del av dagordningen:
 En välkomstsession med introduktioner
 En orientering med en översikt över vad man kan vänta sig av veckan
 En presentation av de senaste två årens aktiviteter inom offentliga relationer och
gemenskapsutveckling
 Rapporter från Världsservice och Human Resource Panel
 En presentation av föreslagen budget och föreslagna projektplaner för kommande cykel
 Diskussioner och beslut som har att göra med CAR och CAT
 En session ägnad åt delegater som delar med sig till delegater, planerad av delegater
 Tid och rum för zonmöten för dem som vill
 Val till Världsstyrelsen, HRP och WSC:s Cofacilitatorer
 Diskussioner om prioriterade nya idéer som lämnats in under WSC
 Avslutande sessioner med genomgång av arbetet som ligger framför oss
Det är ännu tidigt i planeringsprocessen och den här listan är inte fullständig. Conference Report som
ges ut kort före WSC, kommer att lägga fram alla detaljer för konferensveckan.

Material för konferensens godkännande (CAT) och annat material
CAT inkluderar material som är ämnat för kommittéer eller styrelser och kommer ut nittio dagar före
WSC. CAT:en innehåller alltid budget och projektplaner som WSC ska överväga, NAWS strategiska plan
och förfrågningar om säte vid WSC från regioner med tillhörande rekommendationer från
arbetsgruppen för säte vid konferensen, och en rapport från Världsstyrelsen. Om det finns
servicematerial som konferensen ska godkänna ligger det för det mesta i CAT:en.
I år har vi inget servicematerial för godkännande i CAT:en, men vi kommer att föra ett samtal vid WSC
om godkännandeprocessen för de två redskap som i skrivande stund är ute för granskning och input
hos delegaterna: program för konvent och evenemang och grundläggande konsensusbaserat
beslutsfattande (CBDM Basics) i redskapslådan för lokal service.
2016 började vi samla material från regioner som har lämnat in idéer och lägga med det i CATutskicket och vi kommer att fortsätt göra det för den här konferensen. Deadline för att lämna in
material som ska inkluderas i CAT:en är den 1 januari 2018. CAT:en kommer att finnas tillgänglig
senaste den 29 januari 2018. Vi kommer att skicka exemplar till alla deltagare vid konferensen och
lägga ut utkastet och eventuella regionala material som ingår i utskicket online på
www.na.org/conference.
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WSC:s framtid
WSC:s framtid är ett pågående projekt som handlar om att förbättra konferensens effektivitet och
hållbarhet. Projektet föddes ur ett mål i NAWS strategiska plan för 2016-2018-års cykel. Vi har gett ut
tre rapporter om de här idéerna och hållit flera webbmöten med konferensens deltagare. Vi vill inte ta
upp mycket utrymme här med att gå igenom allt som redan sagts. Fokus i denna essä är
huvudsakligen på konferensveckan i sig och våra rekommendationer för hur vi kan förbättra mötets
effektivitet. Om ni vill veta och vill läsa in er på alla delar av projektet för WSC:s framtid finns rapporter
och allt relaterat material utlagt på www.na.org/future.
Mål 4 – WSC:s framtid: Att fortsätta arbeta för att göra WSC till en mer effektiv resurs som
bidrar till att uppnå En vision för NA-service.

Strategier:

A. Baserat på resultaten av diskussionerna vid WSC, att fortsätta främja diskussionen om
WSC:s hållbarhet och effektivitet och skapa ramverk för livskraftiga alternativ för säte
vid WSC.

B. Förbättra WSC-mötets effektivitet genom att fortsätta förfina beslutsfattandeprocessen,

former för diskussion, strategier för att bygga konsensus och utnyttjandet av tiden under
veckan.

C. Förbättra effektiviteten för tiden mellan mötena genom att arbeta med processer för

att lägga fram frågor och hålla diskussioner om idéer mellan WSC-möten.
Så som indikeras ovan är projektet inriktat på (a) säte vid WSC (b) WSC-veckan i sig och (c) bättre
användning av tiden mellan konferenserna.
Den del av målet som handlar om säte vid konferensen – vem som ska delta vid WSC och få sin resa
och vistelse finansierad – tycks vara frågan som det är svårt att uppnå konsensus om. Den andra
rapporten om WSC:s framtid som gav ut i maj 2017 handlade om en del väldigt öppna idéer som har
att göra med säte vid konferensen och styrelsens åsikt att en ökande tillväxt av konferensen är
ohållbar och underminerar effektiviteten av konferensmötet.
Påföljande webbmöte med
konferensens deltagare som vi höll för att diskutera rapporten, var ett svårt möte och kanske det minst
produktiva under den här cykeln. Vi gjorde ett åtagande under förra cykeln att inte ge några
rekommendationer om säte vid konferensen och vi har valt att inte försöka skapa ramverk för olika
alternativ för att tilldela säte som konferensen skulle diskutera. De responser vi ger till de regionala
motionerna i den här CAR:en är i harmoni med det åtagandet och arbetssättet. Vid den här
konferensen kommer några zondelegater att delta som icke-röstande deltagare och vi hoppas att de
kan tillföra några nya röster och idéer till samtalet.
Men vem är bara en del av bilden. Vi tycks lättare kunna nå överenskommelser när vi pratar om vad
vi skulle vilja åstadkomma vid WSC och hur vi vill sköta våra ärenden. Vi har en del ganska viktiga
förslag till nya arbetssätt för den här konferensen. Vi tog först upp dessa idéer i den första rapporten
om WSC:s framtid som gavs ut i februari 2017. Den tredje rapporten om WSC:s framtid som gavs ut i
oktober utvecklar en del av rekommendationerna. Vi ska gå igenom en del av rekommendationerna,
men först vill vi ge lite bakgrund och sammanhang.
Så som diagrammen på sidan 13 och de följande visar, arbetar vi allt fler timmar vid varje WSC och
ägnar en allt större omfattning av tiden till ärenden och kortare tid till diskussioner i smågrupper och
till presentationer.

15

16

Konferensens agendarapport 2018

Konferenssessioner

Konferensens agendarapport 2018

Konferenssessioner
De flesta sessionerna vid WSC är nittio minuter långa. Raster är av nödvändighet en halv timme. Det
är hur lång tid det tar för över tvåhundra medlemmar att ta hand om sina fysiska behov, hämta en
kopp kaffe eller gå ut och röka och/eller springa upp på sitt rum och hämta något de glömt. Lunchen
är nittio minuter av liknande anledningar. Det innebär att varje dag innehåller fyra nittiominuters
sessioner, om vi inte samlas igen efter middagen, vilket vi gör ibland. Vi tar också paus för en halv dag
mitt i veckan, vilket är den dag då zonerna har möten på kvällen. Så konferensen har tid för tjugofyra
sessioner plus de kvällssessioner vi lägger in.
Vi anser att vi måste skapa tid för vart och ett av ämnena i listan nedan vid varje konferens, där antalet
sessioner anges inom parentes efter varje ämne:



Välkomnande (1)
En vecka är en lång tid att sitta tillsammans i ett rum, så det är viktigt att börja med att säga
hej, att träffa andra deltagare och presenteras för de regioner som nyligen fått säte och
nyvalda betrodda tjänare vid WSC. Nittio minuter är inte så lång tid som vi skulle vilja ha för
det här, med det är den tid vi anser att vi kan avvara innan vi måste börja jobba.




Orientering (1)
Vid varje WSC är det många deltagare som är där för första gången och det kan kännas
skrämmande att inte veta vad man ska förvänta sig. Utöver det förändras en del saker från
år till år, så den här sessionen är också den då vi granskar och diskuterar dessa element.
Även om en session inte fullt ut kan förbereda alla deltagare för allt som ska ske under veckan
som kommer, ger den dock en översikt och en grundläggande introduktion som vi tycker är
väsentlig för att bidra till att deltagarna lyckas under veckan. Vi kommer att försöka förbättra
det här genom att även lägga ut en orienteringsvideo online före konferensen.




Att bygga gemenskap (1)
För att ange tonen och etablera en andlig gemenskap för veckan använder vi den här
sessionen för att lyfta fram och diskutera temat för ett givet WSC. Det är också en introduktion
till workshopformatet med både en storgrupp och många små grupper som används under
hela konferensveckan och kanske är ett nytt sätt att arbeta för många deltagare.




Human Resource Panel presentation och val (2)
HRP ger en översikt av hur de arbetat under den gångna cykeln och förklarar processen för
nomineringar och val. På valdagen ägnas en del av en andra nittiominuters session åt själva
valprocessen så att alla deltagare tydligt förstår proceduren innan de lägger sina röster. HRPsessionerna har tid inbyggt för frågor och återkoppling från deltagarna.




NAWS rapport (2 med fokus på NAWS och 1 med fokus på WB)
Det hålls flera sessioner med rapporter från NAWS på varje konferens. Vanligen täcker två
sessioner NAWS verksamhet och en fokuserar mera på Världsstyrelsen. De här sessionerna
ger rapporter om översiktlig verksamhet, arbetet under den gångna cykeln, särskilda ämnen
eller viktiga frågor och andra aktiviteter. Sessionerna ger tillfälle för konferensens deltagare
att ställa frågor och ge input. Utöver frågor-och-svar sessioner erbjuder de här tre
tidsrymderna mer fördjupad ansikte mot ansikte rapportering i detalj än det finns möjlighet
till i något annat forum, vilket ger Världsstyrelsen och NAWS verkställande direktör en
möjlighet att utöva sin direkta redovisningsskyldighet inför konferensen.
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Budget och projektplaner – presentation och godkännande (2)
Den här sessionen är förstås avgörande. Budgeten är en plan för hur NAWS ämnar ta in
inkomster och fördela pengar för utgifter under den kommande cykeln/räkenskapsåret. Den
föreslagna budgeten och projektplanerna inkluderas alltid i CAT:en tillsammans med
omslagsmaterial som förklarar budgetkategorier och vokabulär. Den här sessionen ger en
översikt och lyfter fram viktiga punkter. En avsevärd del av våra budgetkostnader har att göra
med stöd för aktiviteter vid Världsservice och projektplaner för den kommande cykeln. Den
här sessionen är det bästa tillfället för deltagarna vid konferensen att ställa frågor om
budgeten.




Gemenskapsutveckling (1)
Allt Världsservice gör är inriktat på gemenskapsutveckling och den roll vi kan spela i att hjälpa
till att stödja vår gemensamma vision att ”varje beroende i världen har en chans att erfara
vårt budskap på sitt eget språk och sin egen kultur”. Tyvärr ger en enda session inte oss tid
att ge fullständiga rapporter om det flerdimensionella GU-arbete som pågår runt om i världen,
men den ger dock en inblick i en del av den inverkan som Världsstyrelsens direktkontakt med
gemenskapen har haft under den gångna tvååriga cykeln.




Offentliga relationer (1)
Det är nästan omöjligt att prata om GU utan att också prata om offentliga relationer eftersom
OR-arbete är ett avgörande steg av gemenskapsutveckling. Stora kliv och framsteg som görs
under varje cykel lyfts fram under den här sessionen, vanligen kopplat till specifika ORaktiviteter och GU-framgångar. OR-sessionen är också där vi rapporterar om resultaten från
den färskaste gemenskapsenkäten, vilket är avgörande information som används i vårt OR
och GU arbete.




Att gå vidare och avslutning (2)
Efter en hel vecka full av arbete är det avgörande för oss att titta tillbaka på våra diskussioner
och beslut för att säkerställa att vi avslutar konferensen på samma sida. Sessionen att gå
vidare på lördagsmorgonen (och ibland ytterligare en session på söndag eftermiddag) ägnas
åt att nå klarhet om veckans beslut och diskussioner och att nå överenskommelser om
eventuellt oavslutade frågor.

Även utan allt mer tid ägnat åt ärenden är
konferensens dagordning uppenbart ambitiös. Listan
ovan beskriver fjorton väsentliga sessioner som
måste tas med vid WSC, utan att ha tagit med tiden
som krävs för diskussioner och beslut som har att
göra med CAR:en, vilket tog arton timmar vid 2016års konferens och tretton och en halv timme vid
2014-års konferens. Vid de senaste två
konferenserna var vi tvungna att ställa in flera av de
fjorton sessionerna som vi just beskrivit och
kombinera andra för att anpassa allt till tiden som
ägnades åt ärenden.
Självklart tar det tid att fatta noggranna beslut,
särskilt i en enhet som är så stor som
Världsservicekonferensen. Den tid vi har ägnat åt ärenden tycks dock inte vara så produktiv. Faktum
är att det oftast inte påverkar besluten alls. Vid den senaste konferensen diskuterade vi till exempel
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en av motionerna i CAR:en i nästan två och en halv timme efter en inledande röstning genom
handuppräckning där åttioåtta procent av konferensen var för motionen. Till slut delades motionen
upp i tre nya motioner som alla antogs med mer än nittio procent.
Vi rekommenderar flera saker för den här konferensen som vi tror kan vara till hjälp. Vi ska gå igenom
idéerna under orienteringssessionen vid konferensen och be deltagarna att gå med på att pröva dessa
idéer under WSC 2018. Om konferensen gillar hur det fungerar kan deltagarna fatta beslut om att
göra dessa pågående förändringar till policy och processer.

Att göra oss av med formella ärenden
Under längre än ett årtionde har vi rört oss mot en konsensusbaserad process vid WSC. Vi började
2004 lägga in ”ärendediskussioner” före de formella beslutsfattande sessionerna under konferensen.
Många deltagare är ovana vid den parlamentariska processen och de vill kunna ställa frågor och
uttrycka åsikter utan de begränsningar som WSC:s ordningsregler innebär. Sedan började vi 2012 att
utöver motioner använda oss av förslag och 2014 började vi besluta om förslagen under
diskussionsdelen av konferensen.
Vi tror att det finns konsensus om att helt och hållet ta bort sessionerna med formella ärenden vid
WSC och fatta alla beslut som rör CAR:en och CAT:en under diskussionssessionerna. De som var med
under de senaste två konferenserna kan säkert styrka faktum att de formella ärendesessionerna har
blivit ganska överflödiga och bara tar en massa tid i onödan. Att göra oss av med formella ärenden
kommer att bidra till att ta bort en del av den överflödiga tiden, men det kommer inte att lösa
utmaningen med att konferensen ägnar mer än en dag åt att diskutera frågorna i CAR:en och att
diskussionerna resulterar i att väldigt få deltagare förändrar sitt sätt att rösta.
Det som tidigare har kallats ”gamla ärenden” skulle nu bli diskussioner och beslut som har att göra
med CAR:en. De här sessionerna skulle användas för att ta upp motionerna i CAR:en och även förslag
att förändra dem samt en motion att godkänna protokollet och eventuella motioner eller förslag som
behövs om ärendeprocesser.
Det som tidigare kallades ”nya ärenden” skulle nu delas upp i två olika sorters sessioner. Den första
sorten är diskussion och beslut om sådant som har med CAT:en att göra, vilket skulle ta upp motioner
eller förslag att godkänna budget och projektplaner, säte för nya regioner och ta upp alla eventuella
beslutsfrågor som lagts fram av styrelsen i CAT:en. Den andra sortens session är för förslag som läggs
fram som nya vid WSC.

Nya förslag som läggs fram vid WSC
Den mest spännande förändringen vi föreslår har att göra med förslag som läggs fram vid WSC.
Deltagarna har många möjligheter – en del som är nya för den här cykeln eller den föregående – att
dela med sig om sina idéer eller förslag till varandra eller publicera den för en vidare publik. Deltagarna
kan lämna i motioner till CAR:en, lägga fram förslag eller idéer att tas med i CAT-utskicket eller i
Conference Report och de kan lägga fram en idé närsomhelst som läggs ut på konferensdeltagarnas
FTP-sida och sedan kommer att meddelas om till alla konferensens deltagare. De flesta av de nya
förslagen som läggs fram vid WSC är just det; nya. Förslagen har vanligen inte delats med andra
deltagare innan WSC.
Konferensen är inte benägen att anta nya idéer som inte har haft fördelen att diskuteras och tänkas
igenom inom gemenskapen eller i någon större utsträckning bland deltagarna vid konferensen. Det
andra diagrammet på sidan 16 ovan illustrerar antalet förslag eller motioner som vi får in under varje
beslutsfattande session och hur många som antas. ”Nya ärenden: annat” representerar nya förslag
som lagts fram vid WSC. Som ni ser läggs det fram väldigt många, men väldigt få blir antagna. Under
de två föregående konferenserna drog nya ärendesessionen så mycket ut på tiden att vi fick göra om
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schemat för den sista dagen. Det underminerade helt effektiviteten i den avslutande dagens session
som är avgörande för att säkerställa att alla lämnar konferensen med en gemensam förståelse.
Det vi föreslår och hittills har fått positiv återkoppling på, är att alla nya förslag ska prioriteras av
deltagarna vid konferensen och sedan förs diskussioner om dem som rankats högst i uppdelade
smågrupper. Det skulle ge konferensen ett sätt att välja vad den helst av allt vill diskutera och det
skulle göra alla möjliga slags diskussioner gångbara, inte bara ja/nej beslut om nya idéer.
Vi föreslår följande process. Den här beskrivningen är ett utdrag från den tredje rapporten om WSC:s
framtid:
1. Prioritera listan av nya förslag som lämnats in vid WSC.
• Alla deltagare får ett paket med alla förslag och en röstsedel.
• Varje deltagare ombeds att identifiera – ja eller nej – de förslag de vill diskutera.
• Svaren kommer att ordnas i en tabell. Förslag med flest ”ja” röster kommer att prioriteras för
diskussion i smågrupper.
• Om det är logiskt att göra det kommer vi att gruppera förslag som har liknande teman, om de
frågorna hamnar högst upp. Vi kommer att presentera resultaten och eventuella förslag på
grupperingar för konferensen och söka samtycke om vilka förslag som ska diskuteras.
Den huvudsakliga tanken är att ge konferensen en mekanism att prata om det som deltagarna
verkligen vill föra en dialog om. Deltagarna får välja vad de vill diskutera.
2. Ta endast upp det antal förslag som kan hanteras inom den tilldelade tidsramen.
• Diskussioner om nya förslag kommer att ske under två nittiominuters uppdelade sessioner på
fredagen.
• Om det finns förslag som fler än hälften av deltagarna vill diskutera utan att det finns tid att gå
in på dem kan vi fatta ett gemensamt beslut som konferens om hur vi ska föra idéerna eller
angelägenheterna vidare efter WSC.
3. Uppdelade diskussioner.
• Det kommer att hållas två sessioner med uppdelade diskussioner som kommer att hållas i fem
rum – två för RD:ar, två för alternerande och en för spansktalande deltagare.
• Diskussioner om förslag behöver inte vara beslutsorienterade. En del kan handla om att skapa
ramverk för diskussioner inom gemenskapen eller bland deltagarna vid konferensen. En del
kan handla om att fokusera arbetet under den kommande cykeln på ett eller annat sätt. Annat
kan leda till beslut under lördagens session Att gå vidare.
• Det kommer att finnas tid i slutet på varje uppdelad session att få samtycke inom varje rum om
vilken sammanställning/syntes/nästa steg som rekommenderas.
4. Avsluta dessa sessioner senast kl 18 på fredagen. Samling i storgrupp för avslutande diskussion
sker på lördagen.
• Lördagsmorgon blir en möjlighet att rapportera till hela gruppen och foga samman den
gemensamma förståelsen.

Att ändra tröskeln i röstningar till två-tredjedelar
En av procedurfrågorna som vi grälade mest om under förra WSC var huruvida ett givet beslut krävde
två-tredjedels majoritet eller enkel majoritet. Vi föreslår att göra en förändring i konferensens
processer och kräva två-tredejedels majoritet för alla beslut förutom i val, som ska kräva samma
procentsatser som de gör nu. En högre tröskel för beslutsfattande verkar stämma med vår utveckling
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som konferens i riktning mot konsensusbaserat beslutsfattande. Vi har nyligen gjort samma förändring
för beslut som fattas inom Världsstyrelsen.

Att förbättra användningen av tid mellan konferenserna
Projektet om WSC:s framtid fokuserar inte bara på hur vi kan använda tiden på konferensen. Vi har
även idéer om hur vi kan förbättra användningen av tid mellan mötena och vi skrev om det i både den
första och tredje rapporten om WSC:s framtid. Kommunikation fortsätter att vara en utmaning för oss
som konferens. Som vi tidigare nämnt i denna CAR, har teknologiska hjälpmedel gjort det lättare, men
vi kämpar fortfarande med hur vi ska utveckla idéer tillsamman under hela cykeln.
Vi skulle vilja ha ett forum där konferensens deltagare kan dela med sig om sina egna idéer och idéer
från sin region och besluta om vilka de vill ska diskuteras och vidareutvecklas. Det nuvarande
diskussionsforumet för konferensdeltagare verkar inte ha tillräckligt många användare för att vara en
ideal plats för den sortens delning. Vi erbjöd en FTP-sida som ett experiment under den gångna cykeln
– vi informerade deltagarna om att vi skulle lägga ut idéer som de skickade in på sidan och meddela
alla deltagare att vi lagt ut något nytt, men vi har bara fått en idé att lägga ut och det är en motion som
lämnades in i december 2016 för att komma med i den här CAR:en. Ett antal delegater har meddelat
oss att de inte tycker att FTP-sidan är användarvänlig och vi hoppas kunna göra något annorlunda
under den kommande cykeln. Vi tycks helt enkelt inte ha hittat rätt medium ännu. Även med rätt
medium vet vi att det är svårt att upprätthålla fokus och genomförande under loppet av flera månader.
Webbmöten har definitivt varit till nytta. Med nyare teknologi kan vi se och höra varandra och samtala
tillsammans i mindre grupper. Det ska bli intressant att se huruvida vi kan föra vidare några av idéerna
från WSC 2018 i diskussioner med konferensens deltagare under hela cykeln. Att hålla diskussionerna
om nya idéer som lämnats in av deltagare mot slutet av konferensen kan förbättra vår förmåga som
konferens att föra de samtalen vidare. Mer kommer att visa sig.
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2018 Conference Agenda Report

Fellowship Intellectual Property Trust
Framsteg och nya utmaningar före WSC 2018
FIPT avspeglar Världsservicekonferensens kollektiva beslut att bevara integriteten i NA:s
publicerade budskap och redovisningsskyldigheten hos publikationsservicen.
FIPT grundades som ett resultat av en rättegång som hade att göra med produktion och distribution
av Basic Text. Det var en väldigt svår tid för alla som var involverade och förhoppningen var att
konferensbeslutet skulle ge gemenskapen en gemensam grund från vilken vi kunde gå vidare.
I 1991-års CAR klargjorde de dåvarande World Service Office Board of Directors att konferensen
skulle diskutera förtroendemanna rollen för WSO inför gemenskapen. Deras rapport i CAR:en
inkluderade följande:
Den ursprungliga orsaken till att skapa en förtroendemannaenhet var tvåfaldig:
1. Att för NA etablera kapaciteten att skydda och säkra all immateriell egendom, varumärken och
copyright för NA:s gemenskap.
2. Att tillhandahålla en väsentlig mekanism varmed all NA-litteratur, böcker, pamfletter,
handböcker osv skulle produceras, tryckas, tillverkas, säljas och distribueras enhetligt.
Intentionen var att på ett fullvärdigt sätt skydda gemenskapens egendom och att ha förmågan att
ingripa på lämpligt sätt om gemenskapens rättigheter kränktes av andra och att helt och hållet ha
säkrat att produktion och distribution av NA:s konferensgodkända skrivna budskap hanteras
genom en enkel ansvarig instans. På så sätt skapades och stärktes WSO. Allteftersom WSO växte
lades andra funktioner till, så som att tillhandahålla administrativt, organisatoriskt och logistiskt
stöd för Världsservicekonferensen och gemenskapen som helhet.
Aktiviteterna under det gångna året som har haft att göra med produktion och distribution av Bok
ett i Basic Text har verkligen gett oss skäl att lägga fram de här frågorna till våra medlemmar igen.
Våra val är inte enkla och kräver långa diskussioner: att bekräfta våra tidigare beslut, modifiera
dem eller tillhandahålla en annan mekanism för att skydda och hålla gemenskapens egendom. Vi
uppmuntrar er att noggrant överväga frågorna och att vara beredda att diskutera dem länge vid
konferensen.
Om gemenskapen önskar att WSO fortsätter att agera i den kapaciteten kommer konferensen att
behöva diskutera det genomgripande och välja att agera positivt på följande uttalanden:
1. Att bekräfta att all NA:s immateriella och fysiska egendom hålls i förtroende av WSO, Inc. å
Anonyma Narkomaners gemenskap vägnar.
2. Att bekräfta att Världsservicekontoret (WSO, Inc.) har ensamrätt att publicera och
distribuera all Världsservicekonferensgodkänd litteratur inklusive alla böcker, pamfletter,
handböcker och annan immateriell och fysisk egendom, så som anvisats av Anonyma
Narkomaners gemenskap genom Världsservicekonferensen.
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Som ett resultat av dessa diskussioner antog 1991-års Världsservicekonferens följande motion:
“Att bekräfta och stadfästa att ägandet av all NA:s immateriella och fysiska egendom som
har iordningställts i det förflutna och som kommer att iordningställas i framtiden hålls av
WSO, Inc., som håller sådan äganderätt i förtroende å Anonyma Narkomaners gemenskap
som helhet, i enlighet med beslut som fattas av Världsservicekonferensen.”
Det här uttalandet gav tydlig vägledning om produktion och försäljning av NA-litteratur.
Världsservicekontorets immaterialrättsadvokat var närvarande vid samma konferens för att svara
på frågor och hjälpa till att säkerställa att deltagarna förstod de juridiska följderna av sitt beslut. Hon
förklarade att ”den här motionen, om ni antar den, kommer att tillhandahålla en skriven
konferenshandling som säger att WSC väldigt tydligt har sagt att ’vi vill att all juridisk äganderätt ska
höra till servicekontoret som handlar å våra vägnar’”. Hon fortsatte med att säga ”det här behöver
göras för att gynna dem som inte har tid, energi eller intresse att titta bakåt och se på vad som
verkligen hände utan snarare hävdar att det förflutna innehöll sådant de skulle önska hade hänt”.
Delegaterna som samlades vid 1991-års WSC agerade även med ett svar på frågan som kom ur en
rapport i CAR:en angående olaglig litteratur och den nyligen hållna rättegången genom att skriva
och anta följande uttalande:
De röstande deltagarna vid 1991-års Världsservicekonferens röstade efter långa
diskussioner och överväganden av flera motioner att utfärda följande uttalande till
gemenskapen:
“Den femte upplagans Basic Text är den enda upplagan av Basic Text som för närvarande
är godkänd av Anonyma Narkomaners Världsservicekonferens att publiceras och säljas.
World Service Office Board of Directors har förtroendet att ansvara för att skydda
gemenskapens fysiska och immateriella egendom, inklusive Basic Text och ska enligt
styrelsens gottfinnande vidta rättsliga åtgärder för att skydda de rättigheterna mot vem eller
vilka som helst som väljer att kränka detta litteraturförtroende.”
Vid sidan av motionen att godkänna den sjätte upplagan av Basic Text förklarade 2008-års CAR
“Om en sjätte upplaga av Basic Text blir godkänd kommer en fotnot att läggas till detta för att
förklara att den sjätte upplagan ersatte den femte upplagan 2008.” Nu innehåller GWSNA den här
klargörande anteckningen under 1991-års uttalande:
WSC 2008 godkände den sjätte upplagan av Basic Text. Det är nu den enda upplagan som
är godkänd för produktion av NAWS med undantag för det som säga i översättningspolicyn.
I ett försök att skapa läkning i ett problem som har orsakat så mycket smärta i gemenskapen
arbetade Board of Trustees under två år med styrelsen för WSO och en arbetsgrupp bestående av
RSR:er (Regionservicerepresentanter) för att vid WSC 1993 hålla workshops och presentera FIPT.
Som det uttrycks i artikel 1, sektion 4 i FIPT:
Det enda målet och syftet för denna trust är att hålla och administrera all
tillfrisknandelitteratur och annan immateriell egendom som tillhör Anonyma Narkomaners
gemenskap på ett sätt som kommer att hjälpa beroende att finna tillfrisknade från
beroendesjukdomen och föra vidare budskapet om tillfrisknande till den beroende som
fortfarande lider, i enlighet med NA:s tolv steg och tolv traditioner.
FIPT tillhandahåller grunden för vår förvaltning av NA:s budskap runt om i världen. En nyare NAgemenskap gynnas av till exempel vägledning och stöd för översättningar från NAWS. Enigheten i
lokala gemenskaper växer sig oftast starkare när de tar sig an uppgiften att skapa en glossary för
översatta NA-uttryck. Trofastheten till NA:s budskap har sina rötter i vårt enda huvudsyfte och vår
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förståelse av beroendets natur. Att nå en förståelse av ett nyckeluttryck som beroende för att kunna
förmedla begreppet på en medlems modersmål, stärker deras eget tillfrisknande och deras NAgemenskaper och processen säkerställer troheten i NA:s budskap. Sådana scenarier spelas upp om
och om igen över hela jordklotet. Litteraturförsäljning gör det här arbetet möjligt och stöd för
översättningar säkerställer tydligheten och integriteten i NA:s budskap var man än finner det.
FIPT skapades för att hålla gemenskapens egendom i förtroende. Det utmålades aldrig som ett
dokument för ekonomisk ledning utan som ett tydligt uttalande om hur vi hanterar
tillfrisknandelitteratur med NA:s logo på – att litteratur måste godkännas av WSC och publiceras av
det som då kallades WSO. När Board of Directors och WSO 1998 blev del av det som idag kallas NA
World Services, Inc. (NA Världsservice) fokuserade de antagen ekonomisk ledningspolicy på vad och
hur NAWS rapporterar inkomster och utgifter. Ingen begärde eller övervägde att man skulle separera
det som var inkomster och utgifter som hade med FIPT att göra från andra inkomster och utgifter.
Ungefär sextioåtta procent av NAWS inkomster kommer från litteratur som hålls i förtroende så som
det uttrycks i FIPT. Under 2017 var andra inkomster för litteratur, såsom servicematerial,
nyckelringar och specialprodukter, ungefär nitton procent av vår nettoinkomst medan frivilliga bidrag
motsvarade rekordhöga tretton procent. Inga av våra utgiftskonton gör några skillnader baserat på
FIPT. FIPT har aldrig diskuterats som ett finansiellt dokument.
Vi har kunnat hålla NA-litteraturen prisvärd genom att ha kontroll på produktionskostnaderna. Att
spara på produktionssidan har gjort det möjligt att erbjuda litteratur till rimliga priser medan vi har
investerat allt överskott tillbaka in i det avgörande arbetet med översättningar, offentliga relationer
och stöd för befintliga NA-grupper och medlemmar och gemenskapsutveckling, bara för att nämna
en del av den kärnservice som NAWS stöttar och tillhandahåller. Vi rapporterar om allt det arbetet
och mer i publikationer som NAWS News och NAWS Annual Report.
Litteraturförsäljningen stödjer också vår praxis att ge bort litteratur. Vi skickar hundratals Basic Text
till isolerade eller inlåsta medlemmar varje år och tillhandahåller regelbundet litteratur billigt eller
gratis till gemenskaper under utveckling. De här ansträngningarna från vår sida kompletterar
individers och gruppers ansträngningar som har som prioritet att få ut Basic Text i händerna på
vilken beroende som helst som vill ha den.
FIPT förklarar villkoren som gäller när en grupp kan reproducera NA-litteratur. Tyvärr finns den en
liten klick inom vår gemenskap som fortsätter reproducera och distribuera en version av Basic Text
som inkluderar avsnitt från tidigare upplagor som förkastades och reviderades så som anvisats av
WSC. Dessa avsnitt förvränger NA:s själva natur och avspeglar inte förståelsen i den för närvarande
godkända NA-litteraturen. Dessutom går reproduktion av vilken version som helst av Basic Text
utanför gruppnivån emot gruppsamvetet så som det har uttryckts av Världsservicekonferensen vid
flera tillfällen.
Erfarenheten säger oss att strider i rätten sannolikt inte skulle ge några vinnare. Vi har istället förlitat
oss på att göra medlemmarna uppmärksamma på vad som pågår. Det visar styrka att lokala NAgemenskaper har samlat sig och avvisat det oetiska beteendet hos dem som är involverade och de
publikationer de producerar. Det stabila flödet av frågor om olagliga publikationer och distributionen
av dem vittnar om ”integriteten och effektiviteten i vår kommunikation” så som den diskuteras i
åttonde konceptet och styrkan i lokalt servicearbete när man väl är beväpnad med korrekt
information.
Trots den här framgången fortsätter sociala media att röra upp stridigheter på ett sätt som är väldigt
svårt att mäta. Nya medier sprider ofta felinformation. Faktum är att de flesta frågor medlemmar tar
upp gällande NAWS ekonomiska verksamhet lätt kan läggas till ro genom att hänvisa till de
ekonomiska redovisningar vi publicerar, specifikt finns det mesta av informationen lättillgänglig i
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budgeten och omslagsbladet som publiceras i CAT:en inför varje WSC och i årsrapporten (NAWS
Annual Report) som finns tillgänglig varje vår. Trots det skapar memer och anklagelser som cirkulerar
på sociala media en atmosfär av misstänksamhet där integriteten i NAWS verksamhet ofta ifrågasätts.
I en sådan atmosfär är det enkelt att förstå varför en region kan anta en motion att ”i princip vara
överens om … [att] kräva en granskning av NA World Services dokumentation och verksamhet gällande
Fellowship Intellectual Property Trust (FIPT)…” Som vi rapporterade i det senaste numret av NAWS
News (oktober 2017), har vi fått in en sådan begäran från en region och har besvarat den begäran.
Regionen som har gjort begäran antog en motion ”att i princip vara överens om…” i december 2016.
Vi fick in deras begäran dagen efter vårt möte i april 2017. Första gången vi kunde sätta oss ner och
prata om den som styrelse var i juli 2017 och vi tog denna begäran på så stort allvar att vi bad våra
företags- och immaterialrättsjurister vara med på vårt möte och hjälpa oss att förstå frågorna. Det
här var en begäran att åberopa en juridisk granskning så som det påkallas i ett trustdokument. De
flesta av oss är inte advokater och vi behövde tydligt förstå vad som efterfrågades. Vi svarade
regionen och bad om klargöranden efter vårt möte i juli och väntar nu på att få höra ifrån regionen
igen. Tyvärr har den här motionen och begäran som lämnats in efter att den antogs, lett till en del
förvirring och feluppfattningar. Nedan har vi försökt svara på en del av de vanliga frågorna som har
att göra med begäran om granskning.

Vanliga frågor
F: Står det inte i FIPT att vilken region som helst kan begära en granskning?
S: Ja, men begäran, så som den lämnats in, kanske inte håller sig till riktlinjerna så som de anges i
FIPT. Till att börja tycks det som om motionen som den begärande regionen antog, endast
godkänner att de i princip var överens om att en begäran skulle skrivas. Till dags dato har vi inte
kunnat bekräfta om regionen hade möjlighet att gå igenom eller godkänna den specifika begäran
som har lämnats in å deras vägnar. Vi har bett om ett klargörande från regionen.
F: Varför konsulterade NAWS jurister?
S: FIPT är ett juridiskt dokument arkiverat hos Kaliforniens statsförvaltning. Förfrågan från regionen
har direkt att göra med det här dokumentet så det verkade välbetänkt att konsultera en jurist.
Det här är ett nytt område för oss. Ingen region har någonsin bett om en granskning så vi har
ingen erfarenhet att hämta kunskap från för hur vi ska gå tillväga med detta.
F: Varför är det så försenat? Vägrar NAWS svara?
S: En del personer har felaktigt jämfört en granskning och den tid vi tar för att fullfölja begäran med
att be sin hemmagrupps kassör att få se gruppens dokumentation och inte få det. Vi kan förstå
att en sådan jämförelse kan skapa oro. Andra har noterat att en bättre jämförelse skulle vara ett
scenario där en gruppmedlem ber kassören att spendera pengar och får höra av kassören att
hon eller han måste fråga resten av gruppen. Vi vägrar inte, vi försöker helt enkel vara
ansvarsfulla förvaltare av gemenskapens resurser.
Enkelt uttryckt tar det helt enkelt tid att gå igenom allt som den här begäran innebär. Vi har bett
den begärande regionen klargöra omfattningen av sin begäran om granskning. En del av frågorna
som tas upp tycks inte ha med FIPT att göra utan verkar röra alla ekonomiska omständigheter. Till
exempel lyfter begäran frågor om produktionsbeslut som uppenbarligen är styrelsens ansvar enligt
FIPT. Att få klargöranden ligger först på dagordningen. Vi tror inte att regionen hade för avsikt att
starta upp ett så stort projekt – den uppskattade kostnaden enligt vår certifierade offentliga revisor
är etthundratusen dollar för enbart deras arbete – så vi kände oss nödsakade att informera
regionen om hur mycket tid och ansträngning granskningen skulle kräva, så som den är föreslagen
och vilken kostnad arbetet skulle innebära. Det verkade också rimligt för oss att WSC skulle vilja få
en chans att diskutera frågan, givet den investering den här begäran skulle kräva.
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F: Varför ger ni dem helt enkelt inte det som ges till revisorerna?
S: Vi anlitar en respekterad fristående revisionsfirma som gör en årlig revision av NAWS ekonomi.
Deras team spenderar flera veckor på vårt kontor i Chatsworth varje vår och går igenom ett otal
slumpmässigt utvalda dokument och huvudböcker, kontaktar själv var och en av bankerna vi
använder och jämför hur vi arbetar och dokumenterar med publicerad policy och etablerade
räkenskapsmetoder. Den här årliga revisionen kostar mellan tjugo- till trettiotusen dollar och
resultaten granskas av en revisionskommitté, presenteras för styrelsen och publiceras i
årsrapporten. Samma firma gör också revision i de flesta av våra dotterbolag, men i Iran har vi
varit tvungna att anlita ännu en revisionsfirma som är verksam i Iran och som rapporterar till vår
firma i USA. Den här processen överensstämmer med ett standardförfarande inom revisioner och
har aldrig tidigare ifrågasatts av WSC. Årsrapporter från och med 2003 som innehåller den
fristående revisorns rapport finns utlagda online på www.na.org/ar.
F. Varför ska ni vänta på att WSC ska lösa det här?
S. Givet de resurser som krävs känner vi oss tvingade att konsultera konferensen. NAWS går
målmedvetet framåt medan vi upprätthåller vårt åtagande för integritet och
redovisningsskyldighet. I skrivande stund väntar vi på att få höra ifrån den begärande regionen.
Det är en viktig fråga och det är värt att ta den tid som krävs för att komma fram till en
genomtänkt lösning.
Till och med en nerbantad begäran skulle kräva ett avsevärt pris. Givet den nödvändiga
investeringen av gemenskapens medel vill vi ge WSC en möjlighet att ta upp frågan. Regionala
delegater har all rätt att lyfta legitima spörsmål som har att göra med aktiviteter inom trusten.
När och om en granskning genomförs vill vi vara säkra på att den tar upp behoven hos NA som
helhet. Om konferensen delar den begärande regionens oro skulle vi omedelbart rätta oss efter
den begäran.
F. Vad är allt det här pratet om att den här begäran skulle resultera i ändringar i FIPT?
S. Granskningsbestämmelsen i FIPT har inte uppdaterats efter att dokumentet godkändes vid WSC
1993. Då var vi en mycket mindre gemenskap och vår service och våra budgetar var organiserade
på ett annorlunda sätt på den tiden. Som en del av en genomgripande genomgång blev
Världsservicen omstrukturerad och det som då var tre fristående budgetar förenades i en enda
budget. Det här hände flera år efter att FIPT godkändes. Som ett resultat av omstruktureringen
skulle en styrelse – NA:s Världsstyrelse (World Board of NA) – väljas av och vara
redovisningsskyldig inför Världsservicekonferensen (World Service Conference). Istället för tre
separata budgetar för kontoret, konferensen och konventet, skapades bara en som konferensen
hade tillgång till. Före omstruktureringen gick konferensen inte igenom och godkände
budgetarna för kontoret och konventet. Efter omstruktureringen går konferensen igenom och
godkänner alla våra verksamhetskostnader i en enad budget.
Medan allt detta är vettigt utifrån en redovisningsaspekt blir det komplicerat när det handlar om
en FIPT-granskning. Utgifter och inkomster som har att göra med den immateriella egendomen
som hålls i trusten, är nu blandade med andra inkomstströmmar till Världsservice och inga av
våra kostnader kategoriseras som FIPT eller icke-FIPT kostnader. Att separera ut trustrelaterade
medel ur nuvarande huvudböcker är inget litet jobb.
De resurser som skulle krävas för att genomföra begäran, så som den är skriven, satte igång en
del larmklockor. Vi är inte bekväma med att ägna så mycket tid och pengar utan att konsultera
WSC. Tanken på att en enda region kan initiera en granskningsprocess utan hänsyn till vad det
kostar, verkar mera i linje med hur WSC fungerade i början på 1990-talet än med den
samverkande konsensusbaserade enhet vi har idag. Givet konferensens natur idag känner vi oss
tvingade att ge WSC en möjlighet att diskutera en anpassning av FIPT i framtiden.
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NAWS strategiska plan
Om ni har läst någon av Världsservicens rapporter har ni troligen hört oss hänvisa till NAWS
strategiska plan. Här ges lite bakgrund för er som har undrat “Vad är den där strategiska plangrejen
och hur fungerar den?” Först är det viktigt att notera att den strategiska planen i huvudsak tar upp
områden där vårt arbete växer och förändas, mycket av vårt arbete under hela den tvååriga cykeln
förblir relativt likadant från ett år till ett annat och är inte speciellt inskriven i planen.
NAWS strategiska plan tar upp aktiviteter som har att göra med förändringar och förbättringar.
Vartannat år tar Världsstyrelsen en ny titt på En vision för NA-service för att få vägledning om hur vi
ska fokusera våra energier och resurser under den kommande tvååriga cykeln i vårt arbete mot våra
långsiktiga mål. Den ovälkomna sanningen är att vi aldrig kan göra allt vi skulle vilja göra. Eftersom
vi inte kan göra allt, måste vi skapa en prioriterad lista för varje cykel som vi tror bäst ska tjäna
gemenskapen och konferensen under de två kommande åren.
Input från flera källor påverkar utvecklingen av den strategiska planen. Diskussioner vid föregående
Världsservicekonferens, samspel med medlemmar runt om i världen på workshops och andra
evenemang och korrespondens med NA-medlemmar, spelar en roll i det första steget i
planeringsprocessen som kallas en omvärldsundersökning. Vi söker efter faktorer inom och utanför
NA som kan komma att påverka oss. Vi kan till exempel se på tillståndet i relationerna till
allmänheten och med organisationer som vi har att göra med i vårt arbete med att göra NA
tillgängligt för beroende som söker tillfrisknande och titta på hur våra grupper och serviceenheter
gör för att föra vidare NA:s budskap och tillhandahålla service.
Under den gångna cykeln bad vi för första gången delegater och/eller regioner hjälpa oss med
omvärldsundersökningen. I november 2016 distribuerade vi en enkät där vi bad regioner hjälpa oss
att kartlägga trenderna som planen skulle adressera. Vi fick in svar från sextiosex regioner och deras
svar hjälper oss att skapa NAWS strategiska plan för 2016-2018. CAT-materialet kommer, utöver
planen i sig, att innehålla en sammanställning av den regionala inputen till
omvärldsundersökningen.
Styrelsen använder information som samlas in i omvärldsundersökningen för att bestämma mål
som vi vill uppnå under de två kommande åren. Det är planens mål. Tillsammans med målen listar
planen de strategier vi tror kommer att hjälpa oss att uppnå målen under den kommande cykeln.
Projektplanerna som inkluderas i CAT-materialet, tillsammans med den föreslagna budgeten,
kommer alla ur dessa mål och strategier. Den strategiska planen kommer alltid att innehålla flera
mål än de vi vet att vi kan uppnå under en cykel och vanligen finns det flera föreslagna projekt än
de vi förväntar oss att fullgöra. Det här ger flexibilitet i utnyttjandet av resurser, när och var de finns
tillgängliga, medan vi fortfarande håller oss redovisningsskyldiga inför gemenskapen.
På så sätt innehöll till exempel 2016-2018-års strategiska plan tio mål. Ett av målen tog upp
tillfrisknandelitteratur: ”Utveckla ny tillfrisknandelitteratur och/eller revidera existerande litteratur
för att möte gemenskapens behov.” De två strategierna för att arbeta fram emot det målet under
förra cykeln var (a) att publicera Guiding Principles: The Spirit of Our Traditions och (b) att identifiera
och följa upp en utveckling av prioriteringar för tillfrisknandelitteratur baserat på resultaten från
2016-års CAR-enkät för gemenskapen om tillfrisknandelitteratur.
Den första strategin är ett konkret mål som har uppnåtts: 2016-års Världsservicekonferens
godkände Guiding Principles och boken publicerades några månader senare och finns nu tillgänglig
på engelska, farsi och spanska med många flera översättningar på väg.
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Den andra strategin beskriver ett mera omfattande mål och det vi har gjort under den här cykeln
kommer att skapa två projektplaner som ska inkluderas i 2018-års CAT-material. Vid 2016-års WSC
gick delegaterna igenom resultaten från CAR-enkäten och beslutade sig för att skapa ramverk för
två projekt som hade högsta prioritet i enkäten – en ny meditationsbok och en informationspamflett
om psykisk hälsa/psykisk sjukdom. Konferensen antog också en motion som lämnats in av en
region under gamla ärenden, att ”utveckla en projektplan som inkluderar en budget och en tidslinje
för att skapa en informationspamflett som särskilt handlar om psykisk hälsa och tillfrisknande för
övervägande vid 2018års Världsservicekonferens.”
Under den här tvååriga cykeln har vi samlat in tusentals input från NA-medlemmar runt om i världen
om dessa potentiella litteraturtexter. Inputen kommer att hjälpa oss lägga ramverket för
projektplanerna och vilket fokus texterna ska ha och kommer att tillhandahålla en del material för
att börja skriva utkast.
Kort sagt ser den strategiska planeringsprocessen ut så här:
Omvärldsgranskning (interna och externa trender som kan påverka NA)  Mål  Strategier
(arbetssätt för att försöka nå målet)  Projektplaner
För att fortsätta med litteraturexemplen som diskuterades ovan är det de två projekten vi kommer
att arbeta med under 2018-2020-års cykel, om 2018-års konferens godkänner projektplanerna för
en meditationsbok och en pamflett om psykisk hälsa/sjukdom. Under cykelns gång kommer vi att
be om gemenskapens input på projektet, börja arbeta med utkast, hålla er uppdaterade och be om
gemenskapens återkoppling genom en gransknings- och inputprocess. När arbetet är klart kommer
utkasten i godkännandeformat att publiceras i Konferensens agendarapport (CAR:en) för
gemenskapens godkännande vid WSC.
Vi är tacksamma över den genomtänkta inputen vi har fått från medlemmar och serviceenheter runt
om i världen för att hjälpa till att skapa ramverk för Världsservicens strategiska plan. Ert deltagande
säkerställer att Världsservice arbetar mot de mål som är de allra viktigaste för gemenskapen och
mot att uppnå En vision för NA-service.
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Ämnesfrågor för diskussion för 2016–2018
Ämnesfrågor för diskussion (Issue Discussion Topics, IDT:er) är ämnen som tillfrisknande beroende
i NA-gemenskaper runt om i världen fokuserar på i diskussioner och workshops under hela den
tvååriga konferenscykeln. Med början 2016 innehåller CAR:en en enkät där medlemmar kan
prioritera vilka ämnen de helst skulle vilja diskutera under den kommande cykeln.
Varje ny cykel tar in nya IDT:er som medlemmar kan hålla workshops om, antingen på grupp, distrikt,
region eller zon nivå. De här samtalen uppmuntrar var och en av oss att tänka djupare om relevanta
frågor och hjälpa till att bygga enighet inom våra grupper och serviceenheter. Utöver det kan
resultaten av era diskussioner bidra till att utforma framtida resurser och service för gemenskapen
om ni skickar in dem till worldboard@na.org. Ämnen för den här cykeln har varit:

Hur man använder Guiding Principles
Under de senaste cyklerna har vi gjort så att en av IDT:erna används för att introducera ny litteratur.
Materialet för den här ämnesfrågan fokuserade på frågorna i avsnittet ”Inom service” i essäerna om
de tre första traditionerna i Guiding Principles: The Spirit of Our Traditions. Olika lokala gemenskaper
har också anpassa workshopmaterialet för att diskutera en del eller alla av de tolv traditionerna. Det
har visat sig vara en av de mest populära workshopsessionerna under de senaste cyklerna, där det
vid flera evenemang har rapporterats om att man fyllt lokaler till sista ståplats. Värdet av den här
IDT:n har varit att våra principer, så som de beskrivs i våra traditioner tar upp de flesta problem vi
ställs inför och den här boken verkar bidra till att leda diskussionerna på ett nyttigt sätt.

Applying Our Principles to Technology and Social Media
Den här ämnesfrågan var en av de två som prioriterades i CAR-enkäten 2016. Den tar upp hur man
ska tillämpa NA:s principer när man använder teknologi och sociala medier både som medlem och
som serviceenhet. Den här sessionen uppmuntrar deltagare att överväga några av de tillgängliga
resurserna som finns om det här ämnet och att diskutera potentiella principbaserade lösningar till
en del av de svårigheter som medlemmar och serviceenheter stöter på.

En atmosfär av tillfrisknande i service
Det här är ett annat ämne som prioriterades i 2016-års CAR-enkät. Den slutgiltiga inriktningen på
ämnesfrågan påverkade av en regional motion som bad om att den skulle riktas in på den andra
punkten i En vision för NA-service: ”Varje medlem, inspirerad av tillfrisknandets gåva, erfar andlig
tillväxt och uppfyllelse genom service.” Sessionen som kommer ur det är enkel; den ger deltagarna
en möjlighet att diskutera olika sätt som man kan använda sig av för att främja en atmosfär av
tillfrisknande och inspirera fler medlemmar att göra service. Den här sessionen har också visat sig
vara populär på många olika sorters evenemang inom gemenskapen.
Material för alla 2016-2018-års IDT:er finns på www.na.org/idt på engelska och sex andra språk,
för att kunna föra dessa diskussioner lokalt. En sammanställning av den input som NA Världsservice
har fått in kommer att tas med i Conference Report. Vi fick in mer input under den här cykeln än vi
har fått under de senaste cyklerna och vi tackar alla er som har skickat in resultaten från era
workshops!
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Enkät för litteratur, servicematerial och
ämnesfrågor (IDT:er)
För att få hjälp att prioritera tillfrisknandelitteratur, servicematerial och ämnesfrågor inkluderade vi
en enkät i 2016-års Konferens agendarapport (CAR, Conference Agenda Report). Resultaten från
enkäten hjälpte 2016-års konferens att välja ämnesfrågor (Issue Discussion Topics, IDT:er) och
inriktningen av projekten för tillfrisknandelitteratur och servicematerial som de godkände.
2016-års enkät verkade vara ett så effektivt sätt att få input från gemenskapen att vi lägger in en
enkät även i denna CAR. Den här enkäten är längre än den förra på grund av att vi har fått in så
många idéer från konferensdeltagare om vad som bör finnas med på listan och vi försökte få med
de flesta av deras tankar.
Dessa ämnen kom till oss från medlemmarna genom deras input till sina delegater, regionernas
input i vår strategiska process, e-post och telefonsamtal till Världsservice, resultat från workshops,
personliga samtal med styrelsemedlemmar och genom konferensdeltagarnas input på det första
utkastet av enkäten.
Vi vill veta hur gemenskapen vill prioritera arbetet med tillfrisknandelitteratur och/eller
servicematerial. Om någon av idéerna lyfter – såsom en tänkbar ny meditationsbok och en IP för
psykisk hälsa/ohälsa gjorde 2016 – kan WSC godkänna att nästa steg tas. Det kan handla om att
vi tar in förstahandsinput genom enkäter eller webbmöten för att kunna forma en projektplan som
övervägs vid 2020-års WSC.
Arbetet med litteraturprojekt under den gångna cykeln har handlat om att samla in preliminär input
till två potentiella titlar av tillfrisknandelitteratur; en bok med dagliga meditationer och en pamflett
om psykisk hälsa/ohälsa. Den preliminära inputen kommer att forma projektplanerna som kommer
att finnas med i 2018-års CAT som ska beslutas om vid 2018-års Världsservicekonferens. Om
projektplanerna blir godkända kommer arbete med dessa texter att prioriteras under 2018 – 2020års cykel.
Under den gångna cykeln har vi haft ett pågående arbete med servicematerialprojektet som
fokuserat på två ämnen – konvent/evenemang och lokala serviceredskap. I skrivande stund
granskas två texter från dessa projekt av delegaterna och utkasten finns utlagda online på
www.na.org/conventions och www.na.org/toolbox. Vår plan är att inkludera projektplaner för att
fortsätta arbeta med servicematerialprojektet i 2018-års CAT och resultaten av den här enkäten kan
komma att bidra till att forma arbetet med lokala serviceredskap beroende på vad gemenskapen
prioriterar.

Tillfrisknandelitteratur

Om vi inte ges annan anvisning av 2018-års WSC planerar vi att prioritera arbete med:
En meditationsbok
En IP om psykisk hälsa/ohälsa
WSC 2016 var överens om båda dessa inriktningar och vi gjorde en undersökning under 20162018-års cykel för att samla in idéer för att hjälpa till att utforma och att börja sammanställa dessa
texter.
Alternativen nedan är ett tillfälle att prioritera möjliga framtida texter/projektplaner. Vilken som helst
av dessa idéer som får hög rankning kan användas för att skapa en undersökning under den
kommande konferenscykeln så att vi får hjälp att utforma projektplaner och samla in
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förstahandsinput, på samma sätt som vi har gjort med meditationsboken och enkäten om psykisk
hälsa under den gångna cykeln.
Tillfrisknandelitteratur – välj två
Anpassa Social Media and Our Guiding Principles till en IP från en SP
En IP för medlemmar: NA och beroende som får drogersättningspreparat
Häfte med stegarbetsfrågor tagna ur kapitlet “Hur det fungerar” i Basic Text
Häfte med stegarbetsfrågor ur Det fungerar: hur och varför och/eller Living Clean
Stegarbetshäfte som huvudsakligen fokuserar på steg 1 – 3 och som primärt riktar sig
till nya medlemmar och dem som är i behandling eller är dömda till behandling
Stegarbetsguide riktad till medlemmar som redan har arbetat med stegen, som en
uppsättning uppföljningssteg
En bok om koncepten liknande Guiding Principles
En lista och definitioner av andliga principer
De andliga fördelarna med service
Medlemmars erfarenhet, styrka och hopp om trovärdighet och att ha förtroende
En atmosfär av tillfrisknande i service
Lämpligt beteende på möten
Pamflett om första traditionen
Litteratur som riktar sig till yngre medlemmar
Litteratur som riktar sig till äldre medlemmar
Litteratur som riktar sig till erfarna medlemmar/”veteraner”
Litteratur som riktar sig till LGBTQ medlemmar
Litteratur som riktar sig till kvinnor i tillfrisknandet
Litteratur som riktar sig till förstanations/infödda medlemmar
Litteratur som riktar sig till medlemmar som är professionella
Litteratur som riktar sig till medlemmar som är krigsveteraner
Litteratur som riktar sig till ateister och medlemmar som har andliga övertygelser som
skiljer sig från de vanligaste
En IP “Oavsett ålder, ras, sexualitet, tro, religion eller avsaknad av religion”
Vad betyder det att NA är ett andligt, inte religiöst program?
Revidering av Sponsorship boken
Revidera Enslingen
Revidera S&I Service och NA-medlemmen
Revidera OI och NA-medlemmen
Revidera någon annan NA-litteratur:
Annat:
Ingen ny tillfrisknandelitteratur
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Servicematerial
Vi arbetar redan med tidigare prioriterat servicematerial på samma sätt som med kategorin för
tillfrisknandelitteratur. Vi påbörjade arbetet med två projekt för servicematerial efter WSC 2016;
redskapslåda för lokal service samt konvent och evenemang.
Om inte WSC ger annan anvisning planerar vi att fortsätta utveckla texter för en redskapslåda för
konvent och evenemang. Hittills har vi arbetat på två kortare texter – en om program och en om hur
man hanterar pengar – som är tänkta att vara del av en större redskapslåda.
De texter vi har skrivit utkast för till redskapslådan för lokal service kan dock fungera som fristående
stycken. Hittills har vi arbetat med CBDM Basics (grundläggande konsensusbaserat
beslutsfattande) och en text om att tjäna i gemenskaper som ligger på landsorten eller är isolerade.
De flesta av förslagen nedan skulle lätt passa in i redskapslådan för lokal service tillsammans med
dem som redan är under utveckling.
Servicematerial – välj två
Att föra NA:s budskap vidare
Principer i service
En atmosfär av tillfrisknande i service
Att tillämpa koncepten – videos av medlemmar som med egna ord delar med sig om
hur de tillämpat vart och ett av koncepten
Vad är NA World Services och hur fungerar det?
Vår offentliga image: att hantera förlusten av tilltro till NA
Mer riktlinjer om sociala media utöver och bortom servicepamfletten
Mer korta, fokuserade OR-resurser
Redskap för att stödja OR-arbete för att nå vårdsektorn
Litteratur för professionella inom kriminalvården/referenter
Sponsorskap bakom murarna, grundläggande
Gemenskapsutveckling, grundläggande
GU – det är inte något som bara sker ”någon annanstans”
Samverkan mellan serviceenheter
När serviceenheter splittras eller återförenas
Hur man håller ett virtuellt möte
Grundläggande facilitering
Hur man planerar en lärodag
Bästa arbetssätt för en service workshops
Hur man arrangerar en planeringssammankomst (inklusive förslag på dagordning)
Att komma igång med projektbaserad service
Revidera Planning Basics
Regional inventeringsprocess/frågor
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Beskrivning av serviceåtaganden inom distrikt och region [Obs: Det finns redan en
servicepamflett om betrodda tjänare inom gruppen. Om det här materialet prioriteras kan det
vara klokt att kombinera den informationen på något sätt.]

Att skriva effektiva rapporter
Orienteringsmaterial för GSR
Litteratur om mentorskap, inklusive hur det berör serviceenheter och nya möten
Grundläggande om servicesystemet
Grundläggande om lokal service konferens och lokal servicestyrelse
Zonernas roll i servicestrukturen
Policy i NA – olika policystilar och arbetssätt
Information om hur man skapar juridiska entiteter/bildar förening
Hur Fellowship Intellectual Property Trust (FIPT) påverkar lokala hemsidor
Hur man bemöter banker och nationella ekonomiska regler
Hur man hanterar förskingring av NA-medel
Distriktskassör, grundläggande
Distriktsbudget, grundläggande
Revidera Translations Basics
Revidera och uppdatera PR Handbook
Annat:

Ämnesfrågor för diskussion (IDT:er)
Ämnesfrågorna för diskussion är just det – ämnen som diskuteras inom hela gemenskapen under
de två åren mellan konferenserna. Resultatet av diskussionerna kan innehålla några av de bästa
arbetssätten i NA och har skapat grunden för flera servicepamfletter och andra redskap och
litteratur, inklusive arbetsbladet för att bygga starka hemmagrupper, servicepamfletter såsom
Principles and Leadership in NA Service och Disruptive and Violent Behavior, IP:n Money Matters,
mm.
Den gångna cykelns ämnesfrågor beskrivs på sidan 30 i denna CAR.
Ämnesfrågor – välj två
Vår symbol – en närmare granskning
Gruppsamvete
Att föra vidare NA:s budskap och att göra NA attraktivt
Att förbli icke-professionell och föra vidare NA:s budskap
OR för nybörjare
Enkelhet och flexibilitet i service
Empati i service
Att attrahera medlemmar till service
Att engagera ungdomar och nykomlingar
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Att bli en bättre sponsor
Att skapa gemenskap i NA
Mentorskap och hur medlemmar lär sig genom service
Ledarskap in NA
Integriteten och effektiviteten i vår kommunikation
Elfte konceptet
Att respektera våra skillnader och bygga på vår enighet
Oavsett . . . ras, etnicitet, kultur
Att behålla medlemmar
In Times of Illness och vad vår litteratur säger om sjukdom och medicinering
Annat:
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Regionala motioner
Det finns tjugofem regionala motioner i den här upplagan av Konferensens agendarapport (CAR).
För att göra det enklare för medlemmar, grupper och serviceorgan att läsa igenom och workshopa
CAR:en har vi grupperat motionerna i kategorier. De flesta kategorier börjar med lite grundläggande
bakgrundsmaterial och länkar till relevanta dokument.
A Guide to World Services in NA för klarar att ”ämnen som tas med i Konferensens agendarapport
(CAR:en) ska idealt sett vara resultatet av långvariga diskussioner och input från föregående
konferens och under hela konferenscykeln”. (GWSNA, sid. 12) Ett antal av de följande motionera
skulle uppfylla den beskrivningen. De har att göra med ämnen som aktivt har diskuterats under hela
cykeln – zonernas roll, det ökande antalet medlemmar som förskrivs drogersättningsterapi, vad det
står i Fellowship Intellectual Property Trust om regioners och gruppers rättigheter och så vidare.
CAR:en är dock inte det bästa stället att hantera beslut om produktionsfrågor. Det finns så många
försvårande faktorer när det gäller produktion – översättningar, hantering av digitala rättigheter,
frågor om immaterialrätt, minimibeställningar och lagerbehov, tillgång på material, tullar och skatter
och mer där till. Så som A Guide to World Services förklarar “Konferensen har upprepade gånger
röstat för att inte fatta beslut i frågor om produktion som har att göra med litteratur, nyckelringar
och medaljer genom CAR:en. Den här sortens frågor bör skickas direkt till Världsstyrelsen. En
regional motion bör endast användas när alla andra vägar har prövats och uttömts.” (sid. 13) Ett
sätt att efterfråga produkter är genom ett formulär för produktidéer. Det var så vi började producera
till exempel Just for Today kalendern. Om motionen som handlar om att skapa en affisch av bönen
i början av Basic Text inte innebar en förändring av ordalydelsen skulle den sortens idé kunna
förverkligas genom att man använde formuläret för projektidéer.
Eftersom vi försöker röra oss mot konsensusbaserat beslutsfattande är det svårt att inte undra om
dussintalet motioner i CAR:en skulle kunna ses som ett steg bakåt. Hur kan vi tillsammans inom
hela gemenskapen hålla effektiva diskussioner som för idéer vidare? Som styrelse har vi ställt oss
den frågan och känner oss inte säkra på det. Men vi vet att ja eller nej svar till motioner inte ger hela
bilden. Vi inser att vägarna till att diskutera idéer mellan konferenser skulle kunna vara bättre. Att
förbättra kommunikation mellan konferensdeltagare mellan WSC:er har varit centralt för oss under
denna cykel och kommer att fortsätta vara det under den kommande cykeln. Ibland känns en motion
i CAR:en som det enda sättet att kunna diskutera en idé och det är något som vi som konferens
behöver arbeta tillsammans med för att förändra.
Varje motion i CAR:en översätts till ett antal språk så att de kan övervägas av tusentals grupper runt
om i världen. Beroende på alla kontinenter (utom Antarktis) på ett otal väldigt olika platser, samlas
för att diskutera samma frågor och lyssna efter en högre makts vilja såsom den kan ges uttryck i
deras gruppsamvete. Den processen är verkligen fantastisk om inte mirakulös. Vi är som bäst som
gemenskap när den här nivån av internationell tid och fokus ägnas åt frågor som har att göra med
hur vi mer framgångsrikt kan föra vidare budskapet till den beroende som fortfarande lider.

LITTERATUR OCH PRODUKTER
Nedan finner ni en del bakgrundsinformation och länkar som har att göra med det här ämnet. Den
kan vara till hjälp när ni överväger de motioner som har att göra med litteratur och produkter.
Social Media and Our Guiding Principles servicepamflett:
https://www.na.org/?ID=servicemat-svc-pamphlets
IP #27: For the Parents or Guardians of Young People in NA:
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https://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/files/EN3127.pdf
En beskrivning av godkännandeprocessen för NA-material börjar på sidan 39 i A Guide to World
Services in NA:
https://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/conference/201618%20GWSNA_Web.pdf

Motion 1: Att anvisa Världsstyrelsen att skapa en projektplan för övervägande vid
2020-års WSC för att göra om servicepamfletten Social Media and our Guiding
Principles till en tillfrisknande-IP som inkluderar gemenskapens input och granskning.
Avsikt: Att få en gemenskapsgodkänd IP om det här ämnet som finns tillgänglig för användning i
grupper.
Motionsställare: Ohio regionen och Michigan regionen
Ekonomisk inverkan: Det innebär en minimal kostnad att skapa den här projektplanen. Kostnaden
för NAWS skulle ligga i projektet i sig om planen antas av WSC. De initiala kostnaderna för att
producera den här servicepamfletten har redan täckts.
Regionens motivering: Även om servicepamfletten Social Media and our Guiding Principles har varit
tillgänglig några år gick den aldrig ut till gemenskapen för varken input eller granskning och
distribuerades som styrelsegodkänt material. I linje med vår beprövade tillämpning av att bara
använda gemenskapsgodkänt material på NA-möten i grupperna skulle det helt enkelt vara vettigt
att göra den här värdefulla resursen tillgänglig i dessa tider av hashtags, re-tweets, taggar osv, som
ibland påverkar en medlems anonymitet utan att de känner till det och ibland resulterar i negativa
konsekvenser för den ”outade” medlemmen.
Världsstyrelsens respons: Vi kan se både för och nackdelar med att omvandla Social Media and Our
Guiding Principles till en informations pamflett.
Även om de inte är lika lättillgängliga som informationspamfletter (IP:er) har många grupper
servicepamfletter (SP:er) i lager och lägger ut dem på litteraturbordet som referens. De är förvisso
tydligt markerade som Servicepamfletter, bör användas av medlemmar, grupper och
servicekommittéer som en resurs snarare än att läsas på ett NA-möte. Att omvandla Social Media
and Our Guiding Principles till en IP skulle innebära att den är godkänd av gemenskapen och kan
läsas på möten. Flera medlemmar skulle troligen höra talas om texten eftersom IP:er normalt har
vidare distribution än servicepamfletter. Om den skulle bli en IP skulle å andra sidan alla potentiella
ändringar i texten behöva tas upp i CAR:en och godkännas av konferensen innan de kan göras.
Om den här motionen antas skulle vi skapa en projektplan att övervägas vid WSC 2020. Projektet i
sig, om det godkänns, skulle ske under 2020–2022-års cykel och vi förväntar oss inte att det skulle
kräva en arbetsgrupp. Vi skulle skicka ut den befintliga servicepamfletten eller ett liknande utkast
för en nittiodagars gransknings- och inputperiod, förlagd i tid för att passa in med andra utskick till
gemenskapen. Vi förutser minimala kostnader för den här idén. Vi genomförde en liknande process
när vi arbetade med projektet att omvandla servicepamfletten An Introduction to NA Meetings till
en informationspamflett. Vi har också lagt till den här idén i litteraturenkäten som finns inkluderad
i den här CAR:en och online på www.na.org/conference.
Påverkad policy: Ingen

Motion 2: Ta bort IP 27 For The parents or Guardians of Young People in NA från
NAWS katalog och lager
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Avsikt: Ta bort den här pamfletten från NA:s produktlista och litteraturmaterial som godkänts av NA:s
gemenskap.
Motionsställare: Venezuelas region
Financial Impact: Inkomster från försäljningen av IP #27 skulle förloras, vilket uppgår till ungefär
tiotusen dollar om året. Vi skulle också behöva förstöra IP:erna som finns i lager vid tidpunkten för
konferensen.
Regionens motivering: Det skulle få oss att fokusera mera på vårt huvudsyfte av att föra vidare
budskapet till den beroende som fortfarande lider och inte göra det direkt till deras familjer, vänner
eller bekanta. Vi skulle snart falla för frestelsen att skapa tillfrisknandelitteratur för makar till
beroende och för deras arbetsgivare osv. Även om den här pamfletten har efterfrågats i tidigare
enkäter om ny litteratur och blivit godkänd tror vi att den inte handlar om NA-frågor. Vi anser den
inte heller vara en OR eller OI pamflett för professionella eller för allmänheten i stort såsom Anonyma
Narkomaner, en resurs i samhället, Information om NA, Membership Survey, Narcotics Anonymous
and People Who Received Medical Assisted Treatment och nu Narcotics Anonymous and Mental
Health and Mental Illness.
Världsstyrelsens respons: WSC 2006 godkände ett projekt för riktad litteratur där fokus var unga
människor. Utöver en arbetsgrupp tog vi in en grupp väldigt unga medlemmar som var omyndiga
eller hade blivit drogfria när de vad barn. Den gruppen medlemmar talade starkt för behovet av en
text som skulle fungera tillsammans med ungdomspamfletten och skulle hjälpa dem att förklara
programmet för beroendes föräldrar eller vårdnadshavare. For the Parents or Guardians of Young
People in NA mynnade ut ur den diskussionen med våra yngre medlemmar. IP:n försöker inte ge råd
till föräldrar eller omvårdare på något sätt. Det är helt enkelt information om NA. IP:n godkändes vid
WSC 2008 efter att den getts ut till gemenskapen i CAR:en. Den översätts för närvarande till tolv
språk och vi har distribuerat över sjuhundratusen exemplar sedan den publicerades.
Avsnittet i 2008-års CAR-essä avspeglar hur vi fortsatt känner inför pamfletten:
For the Parents or Guardians of Young People in NA är en pamflett som förklarar NA för
föräldrar eller vårdnadshavare för unga medlemmar med betoning på information som är
särskilt relevant för deras situation. Medan en del av oss har haft betänkligheter om idén
att skapa litteratur som talar till icke-beroende, ansåg arbetsgruppens medlemmar att det
vore viktigt att ge föräldrar och vårdnadshavare relevant information om vilka och vad vi är.
Det är inte olikt något vi har gjort i andra texter, såsom Information om NA och det skulle
kunna avgöra om en ung medlem får tillåtelse att gå på ett NA-möte eller inte.
Vi tror att existensen av den här IP:n för en del av våra yngre medlemmar kan vara den avgörande
skillnaden mellan att kunna ta sig till ett möte och att bli förhindrad att delta i NA.
Att publicera material i form av en informationspamflett snarare än en OR-pamflett innebär att flera
grupper troligen har den i lager, den är gemenskapsgodkänd och det är mer sannolikt att den
kommer i händerna på föräldrar eller vårdnadshavare som den är menad för. Det tycks oss
fortfarande passande att vi beskriver vad NA är och inte är för den här publiken, snarare än att
någon annan organisation potentiellt tar på sig det ansvaret.
Påverkad policy: Ingen

Motion 3: Att anvisa Världsstyrelsen att skapa en projektplan för ett stegarbetshäfte
som innehåller frågor som hämtats från meningar i kapitlet ”Hur det fungerar” i Basic
Text för övervägande vid WSC 2020.
Avsikt: Att skapa ett gemenskapsgodkänt, billigt NA stegarbetshäfte med frågor som relaterar direkt
tillbaka till Basic Text utan behov av ytterligare tolkningar.
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Motionsställare: Baja Son regionen
Ekonomisk inverkan: Det innebär minimala kostnader att skapa en projektplan. Kostnaden för
NAWS skulle ligga i projektet i sig om planen skulle antas av WSC.
Regionens motivering: Stegarbetsfrågor från texterna tillgängliga från Världsservicekontoret. De här
frågorna har använts i Kanada och USA i över trettio år och är på spanska kända för många
spansktalande i tillfrisknandet i Nord-, Central- och Sydamerika. Vår Basic Text tillhandahåller vår
gemenskaps definitioner av NA-tillfrisknandets begrepp och förståelse. När klienter på ett
behandlingshem studerar vår Basic Text lär de sig om NA från NA-litteratur, inte någon annan
tolkning. Skönheten i dessa stegarbetsfrågor från Basic Text är att svaren alltid är den ursprungliga
raden i Basic Text varur frågan skapades. Eftersom svaret inte är grundat i personen fungerar de
här frågorna bra i gemenskaper under utveckling, isolerade gemenskaper och över avstånd via
telefon och internet. Det här är inte en begäran att utveckla en ny bok. Det finns fyrahundraåttiotre
stegarbetsfrågor i de fullständiga tolv stegen i Basic Text och resultatet av den här motionen skulle
vara ett nitat häfte i samma storlek som Group Booklet. Kombinationen av NA en inledande guide
och de här stegarbetsfrågorna från Basic Text skulle vara ett billigt sätt att föra NA:s program till
både interner och dem i behandlingsmiljö. Att gå ett varv i stegen med Basic Text ger en stark grund
för alla medlemmar och möjliggör framtida studier med annan NA-litteratur. Att ha de här frågorna
godkända av konferensen skulle göra de här NA stegarbetsfrågorna tillgängliga från WSO för inköp
och spridning i gemenskapen.
Världsstyrelsens respons: Intentionen här, så som den beskrivs i motionens motivering, är att
reproducera en redan befintlig uppsättning frågor som gemenskapsgodkänd litteratur. Vi
rekommenderar att inte anta den här motionen eftersom det inte är policy eller praxis att lägga fram
redan utvecklade texter för godkännande utan att låta gemenskapen ge input eller påverka projektet
och utkastet. Gemenskapens idéer och input är ramverket för varje litteraturprojekt från början
innan något skrivande ens börjar göras. Gemenskapens granskning och input kan sedan påverka
inriktningen och innehållet i texten ytterligare. Idén om en traditionsguide kom till exempel
ursprungligen från en särskild region och zon, men boken som till slut utvecklades och godkändes
genom litteraturprocessen hade en helt annan utformning än det första utkastet. När vi startade det
projektet frågade vi gemenskapen vad den ville se i en traditionsarbetsbok. Gemenskapens input
formade den initiala inriktningen av projektet och förfinade utkastet ännu mer efter
granskningsprocessen.
Vilken projektplan som helst skulle utvecklas med den kreativa, samverkande internationella
processen i åtanke. Processen för att skapa NA-litteratur börjar med att samla input från
gemenskapen som helhet och avspegla de idéerna i utkastet av litteraturen. Den processen skulle
kunna skapa ett väldigt annorlunda resultat än det den här motionen efterfrågar.
Med det sagt är både den här idén och en annan idé för en stegarbetsguide för nya medlemmar och
för dem i behandling eller dem som sitter inne, del av tillfrisknandeenkäten i denna CAR. Vi anser
att enkätprocessen på ett bättre sätt tillåter gemenskapen bestämma vad de skulle vilja prioritera.
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Påverkad policy: Följande policy skulle påverkas om motionen antas.
En guide till världsservice i NA (A Guide to World Services in NA, GWSNA) sid. 32:
Riktlinjer för NA Världsservices budget
Inget projektförslag kommer att övervägas för prioritering under samma WSC som det
ursprungligen lades fram.
GWSNA, sid. 39–40:
Godkännandeprocess för NA material
Gemenskapsgodkänd
Som det beskrivs i följande avsnitt om godkännandeprocessen för tillfrisknandelitteratur är allt
NA tillfrisknandematerial gemenskapsgodkänt. Det innebär att det utvecklas av NA
Världsservice, skickas ut till gemenskapen för granskning och input och till sist skickas ut för
godkännande av gemenskapen i Konferensens agendarapport. Alla enskildheter för varje text
gemenskapsgodkänd tillfrisknandelitteratur beskrivs i projektplaner som presenteras för och
godkänns av Världsservicekonferensen innan arbetet börjar.

Motion 4: Att anvisa NAWS att producera och lägga till lagerlistan en MP3 digital
nedladdning av den femte upplagan av Basic Text på spanska som tidigare funnits i
lager på kassett. Genom konferenspolicy har NAWS inte auktoriteten att publicera
den femte upplagan när den sjätte upplagan finns tillgänglig. Den här motionen
skulle ge NAWS ett engångsundantag från policy tills den sjätte upplagan är klar på
spanska.
Avsikt: Att ha en MP3 version av den spanska Basic Text i NAWS lager.
Motionsställare: Eastern New York regionen
Ekonomisk inverkan: Kostnaden att omvandla den befintliga kassetten till MP3 format är ganska
liten. Men kostnaden för teknologin att distribuera filerna är en mycket mera komplicerad fråga som
vi inte korrekt kan uppskatta vid det här tillfället.
Regionens motivering: Att göra en gemenskapsgodkänd Basic Text omedelbart tillgänglig genom
omvandling av kassettversionen till en kostnadseffektiv medieteknologi som medlemmar kunde få
tillgång till genom digital nedladdning i enlighet med de andliga mål som omfattas i vårt
visionsuttalande.
Världsstyrelsens respons: Att producera och distribuera en MP3 version av den spanskspråkiga
femte upplagan av Basic Text är ett komplicerat projekt av ett par anledningar. Så som motionen
indikerar skulle det kräva ett konferensbeslut att åsidosätta policyn att den sjätte upplagan är den
enda upplagan som är godkänd för produktion av NAWS.
Kassettversionen av den spanskspråkiga femte upplagan av Basic Text publicerades för första
gången 2001. Vi har inte sålt några exemplar sedan 2008 då den sjätte upplagan publicerades,
men vi skickar ibland med exemplar i sjöfraktsbeställningar till regionala servicekontor i
Latinamerika för att minska på lagret. Före 2008 distribuerade vi färre än etthundra exemplar per
år. Under de senaste fem åren har vi distribuerats färre än tio per år.
Vi arbetar för närvarande med godkännandepanelen för spanska översättningar som är del av Latin
American Zonal Forum (LAZF) för att få klart ljudversioner av den sjätte upplagan. Även om
ljudöversättningen vore klar skulle nuvarande teknologi skapa problem för oss gällande online
distribution. Det största företaget för hantering av digitala rättigheter kräver att de själva prissätter
produkterna och välkända kommersiella distributionskanaler tar ungefär sjuttio procent av priset för
sig själva. Om vi inte distribuerar MP3:orna genom dessa kanaler och istället till exempel gör dem
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tillgängliga för gratis nerladdning behöver vi ändå gå igenom detaljerna för hur vi kan distribuera
filer på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med vårt förtroendemannaansvar som trustees enligt FIPT.
Kort sagt skulle vi vilja göra detta, men vi har ett antal obesvarade frågor. Vi kommer att fortsätta
arbeta med hur vi bäst gör ljudversioner av våra texter tillgängliga.
Påverkad policy: Följande policy skulle påverkas om motionen antas.
GWSNA, sid. 47:
1991 WSC Nya ärenden
De röstande deltagarna vid 1991-års Världsservicekonferens röstade efter långa diskussioner
och överväganden av flera motioner att utfärda följande uttalande till gemenskapen:
“Den femte upplagans Basic Text är den enda upplagan av Basic Text som för närvarande är
godkänd av Anonyma Narkomaners Världsservicekonferens att publiceras och säljas. World
Service Office Board of Directors har förtroendet att ansvara för att skydda gemenskapens
fysiska och immateriella egendom, inklusive Basic Text och ska enligt styrelsens gottfinnande
vidta rättsliga åtgärder för att skydda de rättigheterna mot vem eller vilka som helst som väljer
att kränka detta litteraturförtroende.”
WSC 2008 godkände den sjätte upplagan av Basic Text. Det är nu den enda
upplagan som är godkänd för produktion av NAWS med undantag för det som sägs
i översättningspolicyn.
GWSNA, sid. 39:
Världsservicens översättningspolicy
Personliga historier i Basic Text och Det lilla vita häftet
Vi kommer att fortsätta publicera översatta femte upplagans versioner av Basic Text tills den
lokala gemenskapen har översatt och signerat avslut på det nya materialet i den
sjätteupplagan för publicering. Dessa versioner inkluderar nu en mängd olika material från inga
personliga historier, till något urval av femte upplagans personliga historier, till lokalt
utvecklade personliga historier och Världsstyrelsegodkända lokala historier. De här versionerna
kommer att fortsätta publiceras som femte upplagans Basic Text. NA-gemenskaper som vill ha
de första tio kapitlen som nu har rubriken ”Vårt program” publicerat medan de arbetar med
att översätta en del av eller alla personliga historier i den sjätte upplagan kommer även
fortsatt att kunna göra det. Dessa delvisa översättningar skulle också publiceras som den
femte upplagans Basic Text.

Motion 5: Att godkänna en NA-servicebön genom att använda den text som redan
finns in introduktionen till Basic Text och ersätta ordet skriva med tjäna och inkludera
den i uppsättningen affischer för NA-grupper så som den visas nedan:
“GUD, ge oss kunskap så att vi kan skriva tjäna enligt dina gudomliga föreskrifter.
Ingjut i oss en känsla av ditt syfte. Gör oss till din viljas tjänare och ge oss ett band
av osjälviskhet, så att detta sant kan vara ditt verk, inte vårt – så att ingen beroende
någonstans ska behöva dö av beroendets fasor.”
Avsikt: Skapa en NA-servicebön av det här slaget som inte är direkt relaterat till En vision för NAservice.
Motionsställare: Venezuelas region
Ekonomisk inverkan: Det skulle ta väldigt lite personaltid och produktionskostnad för att lägga till
den här affischen i vårt lager.
Regionens motivering: Den används i flera regioner på deras servicemöten och i serviceenheter utan
att ha godkänts, vilket skapar motsättningar eftersom det inte står med ordet tjäna i litteraturen
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utan ordet skriva. Tanken är att godkänna den utan några besvär och använda det formellt istället
för att någon bara bestämmer det.
Världsstyrelsens respons: Serviceenheter har anpassat bönen i introduktionen till Basic Text på det
här sättet under årtionden och vi kan enkelt genomföra den här begäran om gemenskapen
godkänner ändringen av ord och användning. Vi förutser inga problem med att lägga till den till vår
uppsättning affischer.
Påverkad policy: Ingen

Motion 6: Att anvisa NAWS att producera och lägga till i lagerlistan nyckelringar som
visar tillväxten av drogfria år i den världsvida gemenskapen, specifikt en granitfärgad
för ett årtionde, lila för flera årtionden och rosa för tjugofem år drogfri.
Avsikt: Att lägga till ett alternativ som indikerar längre drogfri tid till de nyckelringar som nu är
tillgängliga från NAWS.
Motionsställare: Eastern New York regionen
Ekonomisk inverkan: Det är svårt att uppskatta den ekonomiska inverkan. Färgkostnaden för en ny
nyckelring är relativt liten. Men vi publicerar nyckelringar på mer än femtio språk och till och med en
liten kostnad gånger femtio kan bli en del. Den större kostnaden kommer sig av att producera i
större mängder, lagerhålla produkter på fyra platser och hantera lagret, särskilt för språkgrupper
där efterfrågan kanske är minimal.
Regionens motivering: Att fira drogfri tid är ett sätt att uttrycka effektiviteten i vårt program. Motionen
föreslår de här angivna tidsperioderna för drogfri tid grundat på procentantalet drogfria år i vår
världsvida gemenskap (se: Membership Survey 2016), vilket kan anpassas av NAWS produktion
allteftersom. Förhoppningen är att det här sättet skulle ta hand om frågan om ekonomisk
försiktighet så att produktionen skulle vara knuten till faktisk gemenskapstillväxt. Medlemmar i
gemenskapen som vill köpa de här nyckelringarna för NA-regioner, -distrikt eller -grupper för
distribution och personligt firande av drogfri tid, kan göra det i underförstådd överensstämmelse
med FIPT och med försäkran att etthundra procent av medlemmarnas köp kommer att stödja vår
gemenskap att föra budskapet vidare till den beroende som fortfarande lider.
Världsstyrelsens respons: Vi är inte emot att producera och distribuera tillfrisknande relaterade
produkter som gemenskapen vill ha, inklusive olika nyckelringar, men vi skulle vilja undvika att
producera och lagerhålla produkter som inte har någon större efterfrågan. Vi har ett par farhågor –
en är att så många av dessa nyckelringar redan finns i cirkulation att vi inte är säkra på att det finns
ett tillräckligt stort behov eller intresse för att motivera produktion. Den andra farhågan är att det
finns ett stort antal språkgrupper där efterfrågan skulle vara väldigt liten och att vi ändå skulle
förväntas producera dessa nyckelringar som del av en fullständig uppsättning nyckelringar. För
närvarande producerar vi nyckelringar på mer än femtio språk.
Som vi förklarade i den inledande essän för avsnittet med regionala motioner i den här CAR:en har
konferensen upprepade gånger bekräftat idén att produktionsfrågor som har att göra med litteratur,
nyckelringar och medaljer inte ska beslutas om genom CAR:en. Vi skulle föredra att den här sortens
frågor skickas direkt till Världsstyrelsen, men vi vet också att vi inte har någon bra mekanism för att
fastställa gemenskapens önskan. Vi välkomnar era idéer om hur vi kan förbättra den här delen av
vår kommunikationsprocess.
Påverkad policy: Ingen
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FELLOWSHIP INTELLECTUAL PROPERTY TRUST
En del bakgrundsinformation och länkar som har att göra med det här ämnet finns nedan. Dessa
kan vara till hjälp när ni överväger motionerna som har att göra med gemenskapens immateriella
egendomsförvaltning (Fellowship Intellectual Property Trust).
FIPT beskriver i detalj hur NA:s namn, varumärken och tillfrisknandelitteratur är skyddat och
administreras av NAWS så att NA:s namn, varumärken och tillfrisknandelitteratur alltid kommer att
finnas tillgängligt för att fullgöra vårt huvudsyfte.
Fellowship Intellectual Property Trust och dokument som har att göra med det, inklusive FIPT Bulletin
#1: https://www.na.org/fipt
Servicepamfletter: https://www.na.org/?ID=servicemat-svc-pamphlets
Utkast för minnesanteckningar från WSC 2016 och Conference Report för det året finns båda
tillgängliga på konferenssidan: https://www.na.org/conference

Motion 7: Att anvisa Världsstyrelsen att skapa en servicepamflett (SP) som klart och
tydligt förklarar vilka rättigheter en grupp har att trycka upp Anonyma Narkomaners
tillfrisknandelitteratur som det anges enligt Fellowship Intellectual Property Trust och
tillhörande bulletiner.
Avsikt: Att skapa en tydlig, enkel och lättillgänglig servicepamflett som grupper kan köpa eller ladda
ner som klargör gruppernas rättigheter att trycka upp Anonyma Narkomaners litteratur så som det
definieras i FIPT.
Motionsställare: Northern New York regionen
Ekonomisk inverkan: Kostnaden för att skapa en servicepamflett är relativt liten. Den kräver
personaltid för att samla in informationen, Världsstyrelsens granskning och godkännande och
konferensdeltagarnas granskning och input. Granskningsutkastet skulle kombineras med
regelbundna utskick för att spara på porto.
Regionens motivering: Många av oss beroende spenderar en stor del av livet utan att ha ett val och
vi har kämpat hårt i vårt tillfrisknande för att återfå ett val. När det finns en uppfattning att vårt val
tas ifrån oss, som medlemmar och som grupper – särskilt av något som ofta ses som en
auktoritetsfigur (NAWS), ta vår rebelliska natur tillfället i akt. Det finns en hel del felaktig information
och missförstånd gällande FIPT och den rätt grupperna har att trycka upp oförändrad NA-godkänd
litteratur. Med felaktig information och missförstånd kommer oenighet. Förhoppningen är att en
enkel och tydlig servicepamflett som medlemmar och grupper kan ladda ner eller köpa kan hjälpa
till att lösa upp något av dimman av felinformation och missförstånd och genom det hjälpa till att
uppmuntra NA-enighet medan det på samma gång förstärker gruppautonomi och valfrihet.
Världsstyrelsens respons: FIPT Bulletin #1 förklarar redan riktlinjerna för reproduktion av NA:s
tillfrisknandelitteratur på ett enkelt sätt, inklusive gruppers rättigheter och ansvar. En
servicepamflett kan inte gå bortom omfattningen av den här informationen utan godkännande från
WSC. Det skulle dock vara en ganska enkel sak att ompaketera informationen från FIPT Bulletin #1
till ett servicepamflettformat. Alla servicepamfletter går igenom en nittiodagars granskning av
delegaterna och efter att deras input vävts in, läggs de till listan av servicepamfletter.
Servicepamfletterna har en vidare distribution än Världsservicens bulletiner och att göra
informationen tillgänglig på det här sättet skulle troligen innebära att flera medlemmar ser den.
Det är dock värt att notera att den här bulletinen inte tar upp särskilt många av de frågor som har
med FIPT att göra som grupper har berättat för oss att de kämpar med, inklusive men inte begränsat
till, reproduktion av olaglig litteratur. För att en servicepamflett om Fellowship Intellectual Property
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Trust ska vara mer användbar för grupperna tror vi att omfattningen behöver utökas för att inkludera
ansvar såväl som rättigheter.
Påverkad policy: Ingen

Motion 8: Att ersätta den första paragrafen under ”Vilken sorts litteratur vi bör
använda” i gruppboken enligt följande:
Ursprunglig paragraf
NA Världsservice producerar ett antal olika publikationer. Det är dock endast NAgodkänd litteratur som är lämplig att läsas på Anonyma Narkomaners möten. Ett
urval av NA-godkända böcker och pamfletter läses vanligen i början av ett NA-möte
och en del möten använder dem som kärnan i sitt format. NA-godkänd litteratur
representerar den bredaste variationen av tillfrisknande i Anonyma Narkomaner.
Ersättningsparagraf (delad)
NA Världsservice producerar ett antal olika sorters publikationer. Det är dock endast
NA-godkänd litteratur som är lämplig att läsa på Anonyma Narkomaners möten och

då endast NA-godkända upplagor av litteratur som förmedlar ett enat budskap som
de mest aktuella upplagorna. För Basic Text innebär detta den tredje reviderade
upplagan och nyare. Trots sitt historiska värde och trots att de för vidare ett budskap
om tillfrisknande, bär alla äldre upplagor av vår litteratur såväl som alla
godkännandeutkast, ett budskap som på ett eller annat sätt motsäger vår
nuvarande upplaga av litteratur och är inte längre eniga med gemenskapens
samvete gällande vårt budskap om tillfrisknande.
Ett urval av NA-godkända böcker och pamfletter läses vanligen i början av ett NAmöte och en del möten använder dem som kärnan i sitt format. NA-godkänd litteratur
representerar den bredaste variationen av tillfrisknande i Anonyma Narkomaner. Det

föreslås att möten som använder sig av äldre upplagor av NA-godkänd litteratur för
NA:s enighets skull bekräftar de aktuella upplagorna av NA-godkänd litteratur.

Avsikt: Att sätta en standard för passande NA-litteratur som är grundad i ett enigt budskap medan
det förstärker gruppautonomi att använda annan litteratur än den aktuella godkända upplagan.
Motionsställare: Northern New York regionen
Ekonomisk inverkan: Den största påtagliga ekonomiska inverkan vore förlusten av vårt nuvarande
lager av Group Booklet såväl som kostnaderna för att göra förändringar i de översatta versionerna.
Regionens motivering: Vid WSC 2016 kom frågan upp om vad som är lämplig litteratur på NA-möten.
Var ska vi dra skiljelinjen? Hur balanserar vi autonomi med NA-enighet? Efter diskussioner inom och
utanför regionen har vi enats om att enighet måste börja med vårt budskap och att vårt budskap
om tillfrisknande är enigt bakåt till den reviderade tredje upplagan av Basic Text. Den för vidare
samma budskap som mer aktuella upplagor av litteraturen, med vissa grammatiska skillnader.
Upplagor före den reviderade tredje motsäger vårt nuvarande budskap på en eller flera punkter och
medan de bär i sig ett kraftfullt budskap är de inte längre eniga med vår gemenskaps samvete
gällande NA:s budskap om tillfrisknande. Genom att bekräfta litteraturen tillbaka till den reviderade
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tredje upplagan förstärker vi gruppernas autonomi i att välja de tidigare upplagorna av NA-godkänd
litteratur – medan vi samtidigt förstärker NA:s enighet genom enighet i vårt budskap.
Världsstyrelsens respons: Så som det sägs i regionens motivering ovan diskuterades frågorna om
vilken litteratur som är lämplig att läsa på gruppnivå och huruvida beskrivningen gruppboken är
tillräcklig eller inte, som ämnen som har att göra med Fellowship Intellectual Property Trust under
den förra konferensen. Konferensens diskussioner kretsade kring om de sex punkterna som
beskriver ”Vad är en NA-grupp?” skulle revideras för att inkludera tanken att NA-grupper bara läser
NA-godkänd litteratur, en punkt som klargörs senare i The Group Booklet.
Den här motionen åtar sig frågan om huruvida ”NA-godkänd litteratur” i det här sammanhanget
inkluderar upplagor av litteratur som sedermera har reviderats. Vi uppskattar motionens
ansträngning att förklara vad som kan användas på gruppnivå och klargöra texten i gruppboken. Om
sådana revideringar skulle göras tror vi dock att det skulle vara enklare och tydligare att uttrycka att
grupper bör använda aktuell godkänd litteratur snarare än att skilja mellan olika upplagor av tidigare
godkänd litteratur.
De revideringar som föreslås i den här motionen kan väcka frågor hos medlemmar som är obekanta
med skillnaderna mellan olika upplagor av Basic Text och den stora förändringen i begrepp som
skedde i och med den reviderade tredje upplagan. Utan en förklaring som den i motionens
motivering skulle det vara svårt för många medlemmar att förstå varför man gör åtskillnad mellan
tidigare upplagor av Basic Text och inte till exempel informationspamfletter som har reviderats
såsom Sponsorskap eller Ungdom och tillfrisknande som ersattes av By Young Addicts, For Young
Addicts.
Det tycks inte vara någon större nytta med att godkänna läsandet av litteratur som den reviderade
tredje upplagans Basic Text som inte har kunnat köpas på de senaste tjugo åren. Om nykomlingar
inte kan köpa litteraturen kanske läsandet av den inte ger bra eller ens behövd service till den
viktigaste personen i rummet.
Medlemmar kan förstås använda sig av vilken som helst upplaga de vill för sitt personliga
tillfrisknande, men konferensen beslutade 1991 och bekräftade 2008 att endast den senaste
upplagan av Basic Text är godkänd för publikation och försäljning av NA Världsservice.
Från En guide till Världsservice i NA (GWSNA), sid. 47:
De röstande deltagarna vid 1991-års Världsservicekonferens röstade efter långa
diskussioner och överväganden av flera motioner att utfärda följande uttalande till
gemenskapen:
“Den femte upplagans Basic Text är den enda upplagan av Basic Text som för närvarande
är godkänd av Anonyma Narkomaners Världsservicekonferens att publiceras och säljas.
World Service Office Board of Directors har förtroendet att ansvara för att skydda
gemenskapens fysiska och immateriella egendom, inklusive Basic Text och ska enligt
styrelsens gottfinnande vidta rättsliga åtgärder för att skydda de rättigheterna mot vem eller
vilka som helst som väljer att kränka detta litteraturförtroende.”
WSC 2008 godkände den sjätte upplagan av Basic Text. Det är nu den enda upplagan som är
godkänd för produktion av NAWS med undantag för det som sägs i översättningspolicyn.
Vi är rädda att det skulle bli förvirrande om vi i vår litteratur inkluderade en förklaring att grupper
kan använda litteratur som för närvarande inte är godkänd för produktion och försäljning.
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Påverkad policy: Följande policy skulle påverkas om motionen antas.
GWSNA, sid. 47:
De röstande deltagarna vid 1991-års Världsservicekonferens röstade efter långa
diskussioner och överväganden av flera motioner att utfärda följande uttalande till
gemenskapen:
“Den femte upplagans Basic Text är den enda upplagan av Basic Text som för
närvarande är godkänd av Anonyma Narkomaners Världsservicekonferens att
publiceras och säljas. World Service Office Board of Directors har förtroendet att
ansvara för att skydda gemenskapens fysiska och immateriella egendom, inklusive
Basic Text och ska enligt styrelsens gottfinnande vidta rättsliga åtgärder för att skydda
de rättigheterna mot vem eller vilka som helst som väljer att kränka detta
litteraturförtroende.”
WSC 2008 godkände den sjätte upplagan av Basic Text. Det är nu den enda upplagan
som är godkänd för produktion av NAWS med undantag för det som sägs i
översättningspolicyn.

DROGERSÄTTNINGSTERAPI /MEDICINSTÖDD BEHANDLING (DRT/MAT)
En del bakgrundsinformation och länkar som har att göra med den här frågan finns nedan. De kan
vara till hjälp när vi överväger motionerna som har att göra med drogersättningsterapi och
medicinstödd behandling.
Under den gångna konferenscykeln har vi bett regionerna ge oss en uppfattning om de utmaningar
de står inför så att vi kunde ta upp de frågorna i den kommande cykelns strategiska plan. Det var
inte alla regioner som svarade (vi hörde ifrån sextiosex av dem) med åttiosex procent av dem som
svarade identifierade en ökning av drogersättningsterapi och/eller medicinstödd behandling som
påverkade NA i deras region. Av de regionerna sa mer än hälften att inverkan av
drogersättningsterapi är kraftig. En fullständig rapport om den regionala inputen vi fick in kommer
att finnas tillgänglig när CAT-utskicket ska ut och kommer att läggas ut.
Narcotics Anonymous and Persons Receiving Medication-Assisted Treatment är den sista länken på
den här sidan: https://www.na.org/pr. En direkt länk till Narcotics Anonymous and Persons
Receiving Medication-Assisted Treatment:
https://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/pr/2306_NA_PRMAT_1021.pdf
Bulletin #29, Regarding Methadone and Other Drug Replacement Programs, är den sista länken på
den här sidan: https://www.na.org/?ID=bulletins-bulletins-main

Motion 9: Att anvisa Världsstyrelsen att skapa en projektplan för övervägande vid
WSC 2020 för att skapa eller revidera en text tillfrisknandelitteratur för att direkt ta
upp drogersättningsterapi och medicinstödd behandling (DRT/MAT) och hur det
relaterar till NA.
Avsikt: Att börja diskutera hur vi ta adressera DRT/MAT i en text för tillfrisknandelitteratur så som
det relaterar till vårt budskap och att ha en enig position som gemenskap.
Motionsställare: Northern New York regionen
Ekonomisk inverkan: Att skapa en projektplan medför minimala kostnader. Kostnaden för NAWS
skulle vara i projektet i sig om planen skulle antas av WSC.
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Regionens motivering: Verkligheten nu för tiden är att fler och fler nykomlingar kommer till NA efter
att ha genomgått någon form av behandling eller fått medicinering där de får drogersättningsterapi
eller medicinstödd behandling (DRT/MAT). Det i sig är vare sig rätt eller fel och genom vår tionde
tradition har NA inte någon åsikt om huruvida det är rätt eller fel. NA har dock en åsikt om vad drogfri
tid och tillfrisknande innebär. Nykomlingar som får DRT/MAT och finner att deras liv förbättras blir
sedan anvisade att frivilligt hitta NA bara för att ofta mötas av argumentation, dömande och ibland
totalt förkastande. Den här obearbetade frågan har alienerat oräkneliga nykomlingar som kanske
aldrig finner ett hem i NA på grund av det. Den här frågan skapade tillräckligt oenighet, alienering
och negativa offentliga reaktioner under de senaste åren för att berättiga en pamflett för
professionella som kan kallas "Narcotics Anonymous and Persons Receiving Medication-Assisted
Treatment". Vi anser att frågan behöver tas upp på grupp och tillfrisknandenivå på ett sätt som når
både nykomlingar och veteraner. Hur en hantering av det här ser ut och vart det hamnar i litteraturen
kommer att vara gemenskapens sak att bedöma. Om den fokuserar på nykomlingar som kommer
in med DRT/MAT eller den mindre toleranta medlemmen eller lägger betoningen och klargör
specifika traditioner kan beslutas om genom litteraturgranskningsprocessen.
PS: Under den månad som vi har arbetat med att göra den här motionen CAR-klar har åtminstone
fem tidigare medlemmar tagit överdoser i ett av landsortsdistrikten i Northern New York regionen.
Den senaste kända statistiken när den här motionen skrivs var att över etthundrafyrtio beroende
per dag nu dör av överdoser i bara USA. Hur många av det hittade inte ett hem i NA på grund av
alienering i den här obearbetade frågan?
Världsstyrelsens respons: NA har ingen åsikt om utanförliggande metoder att behandla beroende.
Våra möten påverkas dock när ett stort antal medlemmar kommer till våra rum utan att förstå vår
definition av drogfri eller vårt program för tillfrisknande. Och i gengäld mister vi en möjlighet att dela
vårt sätt att leva när de beroende känner sig ovälkomna och inte stannar tillräckligt länge för att
höra vårt budskap.
Det finns bara två ställen i vår tillfrisknandelitteratur som uttryckligen tar upp drogersättningsprogram, det är Basic Text och IP #29, An Introduction to NA Meetings. Den personliga historien
”Det enda villkoret” i Basic Text handlar om en medlem som hittade NA medan hen fortfarande gick
i drogersättningsterapi och som sedermera blev helt drogfri över tid. i vår senaste IP, An Introduction
to NA Meetings, står det “Vårt program för tillfrisknande börjar med avhållsamhet från alla droger,
inklusive alkohol. Ibland kommer människor till NA-möten medan de ännu använder, går på
avgiftning eller i drogersättningsterapi. Oavsett vad du kanske tar när du först kommer till NA är du
välkommen.”
Vi har nyligen publicerat en OR-pamflett, Narcotics Anonymous and Persons Receiving Medication
Assisted Treatment, så att vi kan klargöra för professionella vad vi har att erbjuda beroende. ORpamfletten förklarar skillnaden mellan NA:s förhållningssätt och det som gäller inom
drogersättningsterapi och medicinstödd behandling:
Som vi tidigare sagt har NA ingen åsikt om hur någon organisation eller läkare arbetar
utanför NA. Men inom kontexten för ett NA och dess möten har vi allmänt accepterade
principer och en av dem är att NA är ett program för total avhållsamhet. Per definition
indikerar medicinstödd terapi att medicinering ges till människor för att behandla
beroende. I NA behandlas beroende genom avhållsamhet och genom tillämpningen av de
andliga principerna i Anonyma Narkomaners tolv steg.
Det finns inget i vår tillfrisknandelitteratur som är lika tydligt som OR-pamfletten. Vi anser att
budskapet i vår OR-pamflett avspeglar den gemensamma förståelsen i vår gemenskap och vi skulle
vilja se att den här förståelsen tydligare avspeglas i vår tillfrisknandelitteratur, inte bara i vårt ORmaterial, så att dessa potentiella medlemmar känner sig välkomna. i enkäten om
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tillfrisknandelitteratur i den här CAR:en finns det ett alternativ med att prioritera en IP för
medlemmar: NA and addicts on DRT/MAT.
Påverkad policy: Ingen

Motion 10: Att ta bort Bulletin #29, (WORLD SERVICE BOARD OF TRUSTEES
BULLETIN #29, som har att göra med metadonanvändning och andra
drogersättningsprogram) från publicering och användning.
Avsikt: Att ta bort Bulletin #29 ur NA Världsservices lagerlista.
Motionsställare: Upper Midwest regionen
Ekonomisk inverkan: Ingen
Regionens motivering: Att Anonyma Narkomaner inte tar ställning eller diskriminerar människor på
grund av deras hälsostillstånd eller på grund av information om deras hälsotillstånd.
Världsstyrelsens respons: Vi anser inte att Bulletin #29 diskriminerar människor på grund av deras
hälsotillstånd. Bulletinen handlar inte om hälsofrågor, den handlar om huruvida man är drogfri eller inte.
Bulletin #29 skrevs 1996 av World Service Board of Trustees. Tonen kanske inte avspeglar vår
nuvarande betoning på att vara välkomnande mot potentiella medlemmar, men vi anser fortfarande
att bulletinen avspeglar synen hos en del av våra medlemmar. Enkäten för tillfrisknandelitteratur i
den här CAR:en har med ett alternativ att prioritera en IP för medlemmar: NA and addicts on
DRT/MAT. Om gemenskapen fattar beslut om att producera en text för att ta upp ämnet och
avspegla vårt aktuella förhållningssätt kan det vara en mer passande tid att fatta beslut om
användningen av den här bulletinen.
Påverkad policy: Ingen

Motion 11: Ta bort "Narcotics Anonymous and Persons Receiving Medication
Assisted Treatment" från publicering och användning.
Avsikt: Att ta bort "Narcotics Anonymous and Persons Receiving Medication Assisted Treatment" från
Världsservicens lagerlista.
Motionsställare: Upper Midwest regionen
Ekonomisk inverkan: Ingen
Regionens motivering: Att Anonyma Narkomaner inte tar ställning eller diskriminerar någon på grund
av deras hälsotillstånd eller information om deras hälsotillstånd
Anonyma Narkomaner väljer att hålla och överskrida de högsta internationella måttstockarna av
respekt för personlig autonomi och privatliv i de här frågorna.
Världsstyrelsens respons: Narcotics Anonymous and Persons Receiving Medication-Assisted
Treatment är en OR-pamflett som nyligen publicerats och riktar sig till professionella som förskriver
medicinering för at behandla drogberoende. Pamfletten skickades ut till delegaterna för en
nittiodagars gransknings- och inputperiod före publiceringen och återkopplingen sedan dess har
varit nästan helt och hållet positiv. Den här pamfletten har inte att göra med hälsofrågor. Den har
att göra med att vara drogfri och att inte vara drogfri. Vi kan inte se vad som skulle kunna var
diskriminerande i en sådan text.
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Som vi förklara i de inledande orden till det här avsnittet (sidan 46) och i responsen till Motion 9
(sidan 47) upplever många av våra grupper och serviceenheter en inverkan av en ökande
användning av drogersättningsterapi och medicinstödd behandling. Vi tror att det finns ett tydligt
och trängande behov att kommunicera med professionella och förklara vad NA är, vad vi har att
erbjuda deras klienter och hur vårt förhållningssätt kan skilja sig från deras. Efterfrågan på
pamfletten gör det tydligt att den täcker ett behov. Från det att den publicerades i november 2016
till i slutet på juni i år har den laddats ner 7174 gånger. I mitten på juni hade vi distribuerat 20 720
pappersexemplar jämfört med 8936 exemplar av Information about NA, 4962 exemplar av
Membership Survey och 681 av European Membership Survey.
Påverkad policy: Ingen

ATT ORDNA EVENEMANG
Motion 12: Utse en vecka varje år till en NA OR-vecka med början 2019. NAWS skulle
bestämma datum och ha all information redo för hela NA:s gemenskap minst nittio
dagar före och också ha tillgängligt möjligt innehåll för ett program eller föreslagen
agenda för en sådan vecka.
Avsikt: Att etablera en gemensam vecka av det här slaget som hålls permanent varje år så att hela
NA:s gemenskap kan hålla evenemang om den här viktiga servicen för NA i hela världen.
Motionsställare: Venezuelas region
Ekonomisk inverkan: Den ekonomiska inverkan är svår att avgöra vid den här tidpunkten. De skulle
kräva tid av personal och styrelse för att lägga ramarna för innehåll och distributionskostnader för
att skicka ut material till gemenskapen.
Regionens motivering: Det här skulle motivera regioner, zoner och NAWS att arbeta mer enigt och i
samarbete och samverkan, arbeta tillsammans på samma gång som ett team, inom OR och OI
konkreta aktiviteter under minst sju dagar i rad, en gång om året, att tjäna tillsammans för att föra
ut budskapet om tillfrisknande, kärlek, styrka, tillit, hopp och frihet till den beroende som fortfarande
lider och till gemenskapen och samhället i stort. Vi anser att det skulle vara ett utmärkt initiativ fyllt
av mycket kreativitet för NA som helhet!
Världsstyrelsens respons: Vi älskar idén att generera intresse och entusiasm för offentliga relationer.
Styrelsen tror att en fokusering på ämnen som de som skisseras i PR Handbook – att föra NA:s
budskap till kriminalvårdsanstalter, att bygga relationer med vård och omsorg, bästa arbetssätt när
det gäller internetteknologi och så vidare – kan hjälpa oss att mer effektivt föra budskapet vidare.
Påverkad policy: Det här skulle skapa en policy för en årlig OR-vecka.

Motion 13: Att auktorisera Världsstyrelsen att definiera flera speciella dagar, som
unity day, i den årliga kalendern.
Avsikt: Att ha speciella dagar för ämnen som sponsorskap, service osv.
Motionsställare: Irans region
Ekonomisk inverkan: Ingen
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Världsstyrelsens respons: Unity Day skapades genom en motion vid konferensen 1992. Den här
motionen verkar vara en utveckling av idén att koppla ihop oss runt om i världen genom att fokusera
på sådant som är viktigt för oss alla.
Påverkad policy: Ingen

ÄMNESFRÅGOR FÖR DISKUSSION (ISSUE DISCUSSION TOPICS, IDT:ER)
En del bakgrundsinformation och länkar som har att göra med det här ämnet finns nedan. De kan
vara till hjälp när vi övervägen motionen som har att göra med ämnesfrågor.
Urvalsprocessen för ämnesfrågor beskrivs i Bilaga E av A Guide to World Services in NA (sid. 71):
https://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/conference/201618%20GWSNA_Web.pdf
Från och med 2016 började vi använda en enkät för gemenskapen i Konferensens agendarapport
(CAR:en) för att prioritera idéer som skulle beslutas om av Världsservicekonferensen, inklusive
IDT:er för den kommande cykeln. 2016-års enkät börjar på sidan 19 i CAR:en:
https://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/conference/CAR/2016CARv2.pdf
Den här hemsidan visar en lista på de aktuella ämnesfrågorna och de som har använts tidigare år:
www.na.org/idt

Motion 14: Gemenskapens ämnesfrågor (Issue Discussion Topics, IDT:er) kommer
at väljas baserat på följande process: senaste den 1 augusti efter Världsservicekonferensen (WSC) ska NAWS skapa en sektion på na.org där man kan lämna in
IDT:er. Enkätundersökningen bör översättas via tillgänglig mjukvara till så många
språk som möjligt. Vilken medlem, grupp, distrikt, region eller zon som helst ska
kunna lägga till ett ämne i enkäten. Med början den 1 februari året då WSC ska
hållas, ska processen att rösta på enkäten börja. Vilken medlem, grupp, distrikt,
region eller zon ska kunna rösta på alternativen i enkäten. Enkäten kommer att
stängas på samma dag som Guide till Världsservice (GTWS) anger som sista dag för
inlämning av regionala motioner. De sex högst rankade IDT:erna i enkäten ska tas
med i Konferensens agendarapport och röstas om under gamla ärendesessionen vid
Världsservicekonferensen där de tre högst rankade blir ämnesfrågor för nästa
konferenscykel.
Avsikt: Att ha ett mera direkt och specifikt definierad gemenskapsengagemang i skapandet och valet
av gemenskapens ämnesfrågor.
Motionsställare: South Florida regionen
Regionens motivering: Mellan 1998 och 2002 tillhandahölls en lista av möjliga IDT:er i CAR:en. De
två som de flesta regioner gillade blev IDT:er för konferenscykeln, Det här upphörde efter 2002-års
WSC. Med ökande användning av internet och den vitt spridda tillgängligheten av gratis mjukvara
för enkäter anser vi att ett direkt, identifierbart gemenskapsengagemang i skapandet av ämnena
kan uppnås. Vi tror att gräsrotsengagemang kopplat till med delaktighet för medlemmar på alla
språk i början av IDT-processen kommer att ge ökat lokalt deltagande i de ämnesfrågor som väljs
och ge resultat av större värde för gemenskapen som helhet.
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Världsstyrelsens respons: Det här är den andra cykeln då vi
använt en enkel enkät som inkluderats i CAR:en och lagts ut
online för att avgöra vilka IDT:erna ska vara. Den här
enkätprocessen verkar få ett högt deltagande i gemenskapen
och vi rekommenderar att vi fortsätter använda det, hellre än
processen som anges i den här motionen. Processen som
anges i motionen verkar mer komplicerad och automatiska
översättningar är farofyllda. Bilden bredvid är en nyligen tagen
skärmbild social media och bara ett exempel på svårigheterna
med automatiska översättningar av NA-språk.
Påverkad policy: Den här motionen skulle förändra Bilaga E
(Ämnesfrågor (IDT:er) – urval och diskussion) i A Guide to
World Services in NA, sid. 71.

ZONERNAS ROLL
En del bakgrundsinformation och länkar som har att göra med den här frågan finns nedan. De kan
vara till hjälp när ni överväger motionerna som har att göra med zonernas roll.

A Guide to World Services in NA (pp. 1–2) describes zonal forums this way:
Zonforum är serviceorienterad delnings- och/eller ärendesessioner som tillhandahåller
medel genom vilka NA-gemenskaper kan kommunicera, samverka och växa tillsammans.
Även om de inte är del av NA:s formella system för beslutsfattade har Världsservice och
zonforumen mycket kontakt med varandra på många sätt. Zonforum uppmuntras att lämna
in skrivna rapporter till WSC och kan också lämna in korta videofilmer som visas vid WSC
och som också distribueras till deltagarna vid konferensen efter WSC. För att förbättra
kommunikationen får de också utskicken som alla deltagare vid konferensen får och
ombeds att skicka in sina protokoll till Världsservice. Världsservice är vanligen med på
zonforummöten och kan ge ekonomisk hjälp till en del deltagare. Att upprätthålla effektiv
kommunikation mellan zonforum och Världsservice har högsta prioritet. För att mer effektivt
kunna tjäna gemenskapen bör Världsservice och zonerna utveckla ett partnerskap för att
planera och hålla i systemet av världsvida workshops och genom att hjälpa varandra i
samordningen av olika serviceinsatser såsom professionella evenemang och aktiviteter för
gemenskapsutveckling.
I praktiken är zonerna väldigt olika varandra. Under 2014-2016-års konferenscykel var zonernas roll
en av ämnesfrågorna. Workshopmaterial och resultaten från dem finns utlagda på
www.na.org/future. Hemsidan innehåller också en karta över zonerna och data från zonenkäter.
Vi samlar för närvarande in uppdaterad information från zonerna om deras roller och funktioner och
kommer att lägga ut den informationen när vi har fått in den från alla zoner.

Motion 15: Att hålla ett tredagarsmöte med två representanter från vart och ett av
de befintliga zonforumen. Mötet planeras av NA:s Världsservice som också står för
kostnaderna för mötet i sig. Zonforumen eller deras regioner ska täcka kostnaderna
för resor och måltider för representanterna med ekonomiskt stöd från NA
Världsservice om det behövs.
Det här mötet ska ske under 2018-2020-års konferenscykel.
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Avsikt: Att skapa en möjlighet för zonforum att få kontakt, presentera sig och diskutera hur de
arbetar och prata om framtidens möjliga zonrepresentation vid WSC, fördelarna med det och också
utmaningarna.
Motionsställare: Portugals region
Ekonomisk inverkan: För närvarande finns det femton zoner vilket skulle innebära trettio
representanter. Vi uppskattar att kostnaden för ett rum för ett tredagarsmöte tillsammans med
resekostnader, traktamente och boende för representanterna och några styrelsemedlemmar skulle
kosta mindre än etthundratusen dollar. Kostnaden för Världsservice skulle bli lägre beroende på
vilka zoner det skulle bli och hur många av dem som skulle betala sina egna resor.
Regionens motivering: Vi tror att zonrepresentation är vägen framåt för WSC. Vi anser att främja ett
möte mellan de femton befintliga zonforumen kan leda till en mer effektiv användning av NA-medel,
göra det möjligt för NA att föra budskapet vidare på sitt eget språk på ett mer effektivt sätt, förbättra
redovisningsskyldighet och samvete vid WSC. En samling av zonerna kommer att möjliggöra ett
utbyte av idéer och information mellan zonerna. I de delar av världen där gemenskapsutveckling är
viktigt, kan en zon med resurser för att ta hand om en del förfrågningar lokalt vara mer effektiv än
att lämna allting till WSO. Kombinationen av geografisk närhet och ibland språkkunskaper kan göra
zoner till ett viktigt redskap för att hjälpa mindre gemenskaper att växa och erbjuda fler beroende
en chans att erfara NA:s budskap på sitt eget språk. Allteftersom NA växer har allt fler regioner bett
om att få säte vid WSC och om Iran följer Brasiliens mönster kan WSC ställas inför många
förfrågningar för flera regioner att få säte. En avgörande möjlighet med att ha en zonsammankomst
är att titta på vägen mot ett WSC där zoner deltar istället för regioner. Det här skulle leda till ett WSC
med färre delegater vilket medför lättare dialog mellan medlemmar och gör det lättare att forma ett
tydligare gruppsamvete från gemenskapen.
Världsstyrelsens respons: Vi stödjer den här idén om att ha ett tre dagar långt möte där en ny grupp
människor kan samlas för att prata om zonernas roll och möjligheten för säte enligt zon. Det har
aldrig hållits ett internationellt ansikte mot ansikte möte mellan olika zoner. Det här skulle ge en
grupp människor som har djup erfarenhet av zoner men aldrig har suttit runt ett bord tillsammans
en chans att träffas personligen och utbyta idéer. Ett sätt att få till sig nya idéer är att få höra dem
från en ny enhet. Vi tror också at det här mötet skulle kunna kompletteras med att mera arbete görs
och flera möten hålls online.
Det här är ett möte vi skulle kunna lägga in i budgeten, även om ett åtagande att spendera de
pengarna skulle vara ett undantag från policyn som citeras nedan. Vanligen skulle en idé för ett
projekt som en region kommer med i CAR:en resultera i att en projektplan utvecklas för övervägande
av nästa WSC. Situationen här är dock en aning annorlunda. Vi har för närvarande ett projekt om
WSC:s framtid och har bett om idéer till det under hela cykeln. Eftersom vi kommer att föreslå ett
förnyande av projektplanen för WSC:s framtid för 2018-2020-års cykel, skulle pengarna, om den
här motionen antas, komma från projektet för WSC:s framtid och troligen utgöra största delen av
medlen i det projektet. Den här gruppen skulle fungera ungefär på samma sätt som vilken annan
arbetsgrupp inom NA Världsservice, men valet av dem skulle komma från zonerna. Världsservice
skulle ansvara för beslut som har att göra med finansiering av delegaterna och avgöra vilka zoner
som skulle få ekonomisk hjälp.
Påverkad policy: Följande policy skulle påverkas om motionen antas.
GWSNA, sid. 32:
Riktlinjer för budgeten för NA Världsservice:
Nya projektförslag kan lämnas in från gemenskapen och från styrelsen. (Se
inlämningsformuläret Ideas for World Service Projects i Bilaga B.) En av Världservicestyrelsens
plikter är att utveckla projektplaner vilket inkluderar budget och tidsplaner för alla framtida
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icke‐rutinmässiga världsserviceprojekt. Världsstyrelsen rapporterar till konferensen om alla
idéer som de fått in och väljer att lägga fram en del av de idéerna till konferensen för
ytterligare diskussion och senare prioritering. Styrelsen beslutar vilka frågor de tror är
önskvärda, praktiska och möjliga att genomföra och utvecklad projektplaner för dessa frågor.
De skickas ut till konferensdeltagarna före WSC för senare prioritering vid konferensen. Inget
projektförslag kommer att övervägas för prioritering eller beslut under samma WSC där det
först föreslogs.

Motion 16: Att Världsstyrelsen utvecklar en projektplan, inklusive budget och
tidsplan att presenteras vid WSC 2020 om zonernas roll, deras relation till den vidare
gemenskapen, inklusive integreringen av zondelegatens deltagande i
beslutsfattandeprocessen vid WSC.
Avsikt: För att bättre förstå zonernas varierade natur, hjälpa till att informera diskussionerna vid
2020-års WSC och leda till väl övervägda förändringar av representation som kan tillämpas på vilken
som helst av zonerna.
Motionsställare: Australiens region och Aotearoa NZ regionen
Ekonomisk inverkan: Kostnaden för att ställa samman en projektplan för konferensen att besluta
om är minimal. Den faktiska kostnaden skulle komma om projektet antas vid 2020-års WSC. Utan
att veta mera om detaljerna i arbetet (dvs. om det kommer att behövas en arbetsgrupp) är det
omöjligt att uppskatta kostnaden för det potentiella projektet så här långt i förväg. Hur konferensen
kommer att välja att rösta om motion nr 15 skulle till exempel på ett radikalt sätt påverka det här
projektet och kostnaderna för det.
Regionens motivering: Innan vi går vidare till representation enligt zon behöver vi förstå zonernas
roll ordentligt, vilken service de erbjuder och deras relation till både sina medlemsregioner och
gemenskapen i stort. Det här kommer att göra det möjligt för oss att skapa hållbar förändring om
det behövs. Vi kommer att ha en bättre förståelse av zonerna och hur de rent formellt ska passa in
i WSC.
Världsstyrelsens respons: WSC:s framtid har varit ett projekt som Världsservice har fokuseras på
under de senaste konferenscyklerna och det här projektet skulle ligga i linje med samma fokus. Om
konferensen antar Motion 15 kommer informationen från mötet med zonrepresentanter att var
grunden till ramverket för den här projektplanen och troligen arbetet i sig, om det är så att
projektplanen skulle antas.
Påverkad policy: Ingen

SÄTE ENLIGT ZON
Följande fem motioner har alla att göra med säte enligt zon. Så som vi har uttryck oss under hela
cykeln ser vi inte det som vår roll att leda WSC mot en specifik modell för att tilldela säte vid
konferensen. Vi tror dock att en förändring är nödvändig för att konferensen ska vara effektiv och
hållbar, men vid avslutningen av WSC 2016 förklarade vi att vi inte skulle ge några specifika
rekommendationer för att tilldela säte under den här cykeln och vi fortsätter att hålla det åtagandet.
Vi anser att det här är ett beslut som gemenskapen behöver fatta och om konferensen kan bygga
eller uttrycka konsensus om en vision för förändring av WSC i framtiden kommer vi att stödja den
inriktningen.
Det här är en fråga som vi har pratat och rapporterat om under många cykler. Ni hittar mera
information i källorna som listas nedan.
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Resurserna som listas i introduktionen till det förra avsnittet i den här rapporten (sid. 51) ger en del
grundläggande bakgrundsinformation om zonernas roll.
2016-års Conference Report (sid. 80–89) som finns utlagd på www.na.org/conference, innehåller
en samling källor som har att göra med säte vid WSC och går från 1996 till 2016. Direktlänk till
Conference Report:
https://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/conference/ConfReport/2016_CR_8Apr1
6.pdf
Rapporten om WSC:s framtid från maj 2017 som finns utlagd på www.na.org/future riktar in sig på
behovet av förändring i representation vid Världsservicekonferensen. Direktlänk till rapporten:
https://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/conference/project/pof/Future_of_the_
WSC_%20seating.pdf

Motion 17: Att anta en förändring av beskrivningen av deltagarna vid
Världsservicekonferensen från regiondelegater till zondelegater. Den här
förändringen ska ske under tre konferenscykler från 2018 till 2024 där valet av
vilken representation man vill ha lämnas till regionerna under övergångsperioden.
Dessa tre konferenscykler kommer att användas för att utveckla detaljer för
framtiden. All policy och alla idéer som utvecklas ska presentera för gemenskapen i
CAR:en. Zondelegaterna som är närvarande vid WSC ska ha rösträtt för alla sina
regioner som har säte vid konferensen och som inte representeras av en
regiondelegat. Inga nya förfrågningar om säte vid konferensen ska övervägas under
övergångsperioden.
Avsikt: Att göra det möjligt för en övergång till representation via zoner och ha kvar valet att
representeras via region under övergångsperioden.
Motionsställare: Portugal Region
Ekonomisk inverkan: Det är inte möjligt att uppskatta den ekonomiska inverkan som motionen kan
ha utan mera detaljer. Vi ser ingenting i den här motionen som skulle öka kostnaderna från dagens
nivåer.
Regionens motivering: Vi anser att WSC i sin nuvarande form inte är så effektiv som den skulle
kunna vara. Vi hoppas att gå vidare i riktning av säte enligt zon. Utmaningarna med att organisera
ett möte med etthundraarton regionala delegater, åttioåtta alternerande och femton
världsstyrelsemedlemmar har lett till många diskussioner om procedur vid WSC. Närvaron av över
tvåhundra deltagare har begränsat många delegaters delaktighet i mötet och dess diskussioner. Det
här har lett till ett WSC som många finner frustrerande och ineffektivt. Vi anser att en rörelse mot
zonrepresentation och att ha färre deltagare vid WSC:s möte skulle öka redovisningsskyldigheten
och effektiviteten hos världsservicen och på så sätt förhoppningsvis utveckla kontakten mellan WSO
och dess regioner. Vi förstår att en del zoner skulle vara redo att direkt gå till att ha
zonrepresentation medan andra skulle behöva få tid på sig att göra förändringar. Om vi kan komma
överens om vart vi vill gå kan vi ta reda på hur vi ska ta oss dig. Det här skulle också göra det möjligt
för oss att minska kostnaderna för WSC och leda till att pengar skulle finnas till hands för vårt
huvudsyfte. Säte enligt zon skulle också innebära att alla NA-gemenskaper skulle vara
representerade vid WSC eftersom de hör till en zon och därmed göra WSC till en verkligt
inkluderande enhet.
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Världsstyrelsens respons: Se introduktionen till det här avsnittet om motioner om säte för zoner på
sidan 53.
Påverkad policy: Se Påverkad policy för motioner 18, 19, 20 och 21.

Motion 18: Att vilket som helst zonforum med två eller flera regioner eller
gemenskaper med säte i zonen som inte har säte vid Världsservicekonferensen ska
kunna välja att skicka en zondelegat till Världsservicekonferensen som en
representant för de regionerna eller gemenskaperna.
Avsikt: Att få representation vid Världsservicekonferensen för det stora antal NA-gemenskaper runt
om i världen som inte har säte vid Världsservicekonferensen.
Motionsställare: Australiens region and Aotearoa NZ region
Ekonomisk inverkan: Den här motionen har i sig självt ingen ekonomisk inverkan på NA
Världsservice. Att utöka storleken av WSC kan potentiellt öka kostnaderna, men vi kan inte
uppskatta den framtida inverkan i det här skedet.
Regionens motivering: Zoner utanför USA har ett stort antal regioner eller gemenskaper som inte
har säte vid WSC. I APF har 20 av 29 inte säte; Afri-Can 13 av 14 har inte säte; EDM 14 av 30;
Brasilien 7 av 9; Latin America 5 av 21; CANA 2 av 8; Ryssland 4 av 5. Många av dessa regioner
kanske inte skulle möta kriterierna för att få säte beroende på storlek eller evolution av deras
gemenskap eller få WSC:s stöd för att få säte. Tillsammans representerar dock de här
gemenskaperna utan säte tusentals NA-möten och ett betydande procentantal av världens
befolkning. Ändå är antalet möten oproportionerligt underrepresenterat jämfört med platser där NA
är väletablerat. Världsservicekonferensen är därför långt ifrån ett forum som verkligen representerar
den världsvida gemenskapen och perspektiven i Anonyma Narkomaner i det tjugoförsta
århundradet. Den här förändringen av representation ger en interim metod för att införliva vår
mångfald tills vi kommer överens och kan implementera pågående förändringar i representation.
Zonforum såsom APF och EDM gör direkt service inom gemenskapsutveckling i sina
medlemsgemenskaper. Som ett resultat av dessa ansträngningar upplever många gemenskaper
tillväxt. Men mera stöd för översättningar eller workshops behövs utöver zonernas begränsade
tillgångar. För närvarande finns det inget direkt sätt för dessa gemenskaper att dela med sig om
sina behov och synpunkter till den globala NA-plattformen.
Världsstyrelsens respons: Se introduktionen till det här avsnittet om motioner om säte för zoner på
sidan 53.
Påverkad policy: Följande policy skulle påverkas om motionen antas.
GWSNA, sid. vii:
Introduktion
Deadline för regionala motioner
Motioner måste ha kommit in före den 1 augusti och vara klara för CAR:en senast den 30
augusti 2017. Regioner uppmuntras att skicka in sina motioner så tidigt som möjligt.
Deadline för regionala rapporter är den 15 februari 2018
GWSNA, sid. 1:
Zonforum
Zonforum är serviceorienterad delnings‐ och/eller ärendesessioner som tillhandahåller medel
genom vilka NA‐gemenskaper kan kommunicera, samverka och växa tillsammans. Även om de
inte är del av NA:s formella system för beslutsfattade har Världsservice och zonforumen
mycket kontakt med varandra på många sätt. Världsservice är vanligen med på
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zonforummöten och kan ge ekonomisk hjälp till en del deltagare. Zonforum uppmuntras att
lämna in skrivna rapporter till WSC och kan också lämna in korta videofilmer som visas vid WSC
och som också distribueras till deltagarna vid konferensen efter WSC. För att förbättra
kommunikationen får de också utskicken som alla deltagare vid konferensen får och ombeds
att skicka in sina protokoll till Världsservice.
GWSNA, sid. 2:
Världsservicekonferensen
Olikt alla andra serviceenheter i NA service är konferensen inte en enhet, det är ett
evenemang – att samlas tillsammans. Vart annat år möts regiondelegaterna, Världsstyrelsens
medlemmar och Världsservicekontorets verkställande direktör för att diskutera betydelsefulla
frågor som har att göra med Anonyma Narkomaners gemenskap som helhet.
GWSNA, sid. 3:
Regiondelegaten
Sidan 2 och 3 innehåller alla sorters konferensdeltagare. Om motion 18 antas kommer det här
avsnittet att inkludera ännu en deltagare: zondelegat och deras roll och relation till WSC.
GWSNA, sid. 4 och 5:
Servicestruktur ritningar
GWSNA, sid. 7:
Världsservicekonferens 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 konferensdeltagarna som regiondelegater och
medlemmar i Världsstyrelsen. Regionala delegater röstar och ställer motioner eller förslag
under alla ärendesessioner vid konferensen.
Under öppningssessionen välkomnas regioner som fått säte vid förra konferensen och får en
möjlighet att tala till mötet om sina aktiviteter och sin tillväxt.
GWSNA, sid. 16:
NAWS News
Den distribueras till distrikt, regioner och konferensdeltagare på flera språk.
GWSNA, sid. 16:
NA World Services, Inc., Annual Report (Årsrapport)
Den distribueras till regioner och konferensdeltagare.
GWSNA, sid. 16:
Conference Report (Konferensrapporten)
Regionala delegater kan också skriva artiklar som tas med efter redaktionell granskning av
Världsstyrelsen.
Regionala rapporter distribueras i Conference Report. De här rapportera lämnas in av
delegaterna och innehåller information om deras regioner såsom antalet möten och grupper,
vilken OR‐service som utförs och antalet S&I paneler, serviceaktiviteter som hållits av regionen
och/eller distrikt, utmaningar som regionen står inför och alla specifika erfarenheter som kan
vara till nytta för en annan region och/eller Världsservice. Den här informationen är viktig för
det övergripande syftet och uppdraget för Världsservicekonferensen och alla delegater
uppmuntras att lämna in sina rapporter före deadline för publikation. Zonforum är också
välkomna att lämna in skrivna rapporter för distribution.
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GWSNA, sid. 16–17:
Konferensens agendarapport (CAR:en)
(Regionala motioner kommer att tas med i ett eget avsnitt och ha samma nummer eller
bokstav när den presenteras på konferensgolvet.) Regionala motioner måste lämnas in
tvåhundrafyrtio (240) dagar för konferensens öppnande. Alla motioner ska innehålla en skriven
motivering. Regioner bör kort (ungefär tvåhundrafemtio ord) beskriva resonemanget bakom
och konsekvenserna av sina regionala motioner i Konferensens agendarapport.
GWSNA, sid. 17:
Material för konferensens godkännande (CAT:en)
Att ha ett material för godkännande åtskiljt från CAR:en gör det möjligt för material som är
riktat till kommittéer och styrelser, såsom handböcker och servicemaualer att distribueras
direkt till konferensens deltagare nittio dagar före WSC och ge tid för region delegaterna att
hålla workshops på ett sätt som passar i deras lokala gemenskap. Varje lokal gemenskap kan
själva avgöra hur materialet ska gås igenom och hur de ska anvisa sin regiondelegat.
GWSNA, sid. 22–23:
Världsservicekontoret (WSO)
En av WSO:s viktigaste funktioner är att koppla samman våra vitt spridda grupper och
medlemmar till en enda sammanhängande gemenskap. WSO är i nära kontakt med grupper,
distrikt och regioner.
Dessa arkiv innehåller brev till och ifrån den som varit i kontakt med WSO, en mapp för all
korrespondens med varje NA‐grupp, en lista på alla startpaket som har skickats ut, namn och
adress till alla GSR:er, RKM:er och RD:ar och adresserna till alla allmänna servicekommittéer
och funktionärerna i dem.
GWSNA, sid. 25–26:
World Pool
Världsstyrelsen är inte begränsad till att använda World Pool för sina projekt och uppdrag och
kan be regionala delegater om input för att identifiera potentiella kandidater.
GWSNA, sid. 28:
Nomineringar
3. Utöver HRP kan regioner med säte lämna in nomineringar och konferensdeltagare kan
lämna in eller sekondera nomineringar.
b) Regionala nomineringar kräver att den erkända konferensdeltagaren från den regionen
skriver under nomineringen.
c) En alternerande delegat kan inte nominera eller sekondera en nominering utom när denne
tjänare som regional delegat.
GWSNA, p. 30:
Att bestrida en nominering
2. En cofacilitator vid WSC kommer att be en medlem att utses från Human Resource Panel
och en medlem att utses från World Board och kommer att utse en regiondelegat eller
alternerande att delta i en eningspanel. Panelen kommer att granska begäran och träffa den
som bestridit nomineringen för klargöranden, diskutera hens farhågor och utreda om det är
lämpligt att föra ärendet vidare.
GWSNA, sid. 30–32:
Kriterier för att erkänna nya konferensdeltagare
Hela det här avsnittet kommer att påverkas.
GWSNA, sid. 39–40:
Godkännandeprocess för NA Material
Konferensgodkänd

57

58

Konferensens agendarapport 2018

Att etablera konferensgodkänt material som en särskild väg att godkänna material innebär att
materialet som är riktat till kommittéer och styrelser, såsom handböcker och servicemanualer
att distribueras direkt till konferensens deltagare nittio dagar före WSC och att ge tid för region
delegaterna att hålla workshops på ett sätt som passar i deras lokala gemenskap. Varje lokal
gemenskap kan själva avgöra hur materialet ska gås igenom och hur de ska anvisa sin
regiondelegat.
GWSNA, sid 71:
Ämnesfrågor för diskussion (IDT:er) – urval och diskussion.
Världsstyrelsen kan ta med sig ett antal frågor till WSC som hämtats från många källor och som
deltagarna antingen rankar eller gör ett urval av. Källorna för frågorna kan inkludera rapporter
från världsvida workshops, korrespondens från WSO:s Fellowship Services, frågor som lämnats
in av regioner eller medlemmar, workshops vid Världskonventet osv.
Avslutning:
Arbetssättet som beskrivs ovan ger det vi hoppas bli en inkluderande process som har ett
resultat som går att beskriva. Den skisserar urvalet av ämnesfrågor och inledningen och
avslutningen av diskussionerna. Det gör det möjligt för styrelsen att dra nytta av personalen,
från världsvida workshops, workshops vid konvent, idéer från medlemmar, inlämnat material
från regioner och korrespondens med styrelsen.

Motion 19: Om motion 18 inte antas kommer följande motion inte att läggas fram.
Att zondelegater är röstberättigade medlemmar när de närvarar vid Världsservicekonferensen. Dessa zondelegater skulle ges en röst vardera.
Avsikt: Att ge zondelegater rösträtt som är att jämställa med regiondelegaternas rösträtt.
Motionsställare: Australiens region and Aotearoa NZ region
Ekonomisk inverkan: Ingen
Regionens motivering: Som deltagare vid WSC ska zondelegaterna delta på samma sätt som vilken
regiondelegat som helst och kan i själva verket bära med sig samvetet från flera
regioner/gemenskaper som inte har säte vid konferensen och därmed öka konferensens mångfald.
Det sjunde konceptet påminner oss om 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”.
Vilken delegat som helst som inte får rösta vid WSC deltar inte till fullo och fullgör därmed inte
ansvaret för zonen de representerar och inte heller är de en fullvärdig deltagare vid WSC.
Världsstyrelsens respons: Se introduktionen till det här avsnittet om motioner om säte för zoner på
sidan 53.
Påverkad policy: Följande policy 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.
GWSNA, sid. 7:
Världsservicekonferens 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.
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För röstningsförfarandets syften definieras konferensdeltagarna som regiondelegater och
medlemmar i Världsstyrelsen. Regionala delegater röstar och ställer motioner eller förslag
under alla ärendesessioner vid konferensen.
GWSNA, sid. 12–13:
Arbetscykeln mellan konferenserna
Delegater bör inte vänta med att lämna in sina idéer tills deadline för Konferensens
agendarapport (CAR:en) Att använda en regional motion för att lämna in en idé är inte det
mest effektiva sättet att få in idé diskuterad och kommer troligen att skjuta upp fullt
övervägande av deras idéer som projekt i åtminstone två år. Konferensen har återkommande
röstat för att inte låta produktionsrelaterade frågor som har att göra med litteratur,
nyckelringar och medaljer beslutas om genom CAR:en. Den här sortens frågor bör skickas
direkt till Världsservicestyrelsen. En regional motion bör endast användas efter att alla andra
vägar har prövats och uttömts.
GWSNA, sid. 15:
Diagram för 2016–2018års arbetscykel för konferensen
(Deadlines för regionala motioner, regionala rapporter)
GWSNA, sid. 16–17:
Konferensens agendarapport (CAR:en)
Konferensens agendarapport innehåller frågor för gemenskapen att diskutera och fatta beslut
om inklusive rapporter, förslag och motioner från Världsstyrelsen och alla motioner som
regioner lämnat in. (Regionala motioner kommer att tas med i ett eget avsnitt och ha samma
nummer eller bokstav när den presenteras på konferensgolvet.) Regionala motioner måste
lämnas in tvåhundrafyrtio (240) dagar för konferensens öppnande. Alla motioner ska innehålla
en skriven motivering. Regioner bör kort (ungefär tvåhundrafemtio ord) beskriva
resonemanget bakom och konsekvenserna av sina regionala motioner i Konferensens
agendarapport.
. . . NAWS kommer att försöka hjälpa till på alla sätt vi kan. Vi uppmuntrar er att dela med er av
vilka som helst idéer en region kan ha långt före deadline för CAR.
. . . Om en region vill lämna in en motion till 2018‐års CAR måste den stämma med alla
deadlines som listas i början av det här dokumentet och följa aktuell konferenspolicy så som
den beskrivs nedan.
. . . Det är viktigt att notera att motioner ofta kräver ett antal förändringar för at bli klara för
CAR:en. Regioner som vill lägga en motion i CAR:en kan tänkas vilja överväga någon form av
process för att möjliggöra nödvändiga förändringar av deras motioner. En del har föreslagit att
deadline för regionala motioner sträcks ut för att kunna få hjälp med den här processen, men
vi tror inte att det är deadline som är utmaningen här. Vi tror att det är en förbättring av
kommunikationen som är nyckeln till en framgångsrik process och vi har gjort ett åtagande att
göra vår del. Vi är redo att hjälpa delegaterna när som helst under cykeln för att hjälpa till att
skriva ett utkast för motionen – det finns ingen anledning att vänta in deadline. Att sträcka ut
tiden för deadline för regionala motioner skulle innebära att delegaterna skulle behöva få sina
motioner färdiga för CAR:en ännu tidigare så vi kommer att lämna befintliga deadlines där de
ligger.
GWSNA, sid. 17–18:
Conference Approval Track (CAT) (Material för konferensens godkännande)
Att ha ett material för godkännande skiljt från CAR:en gör det möjligt att distribuera material
som är tänkt för kommittéer och styrelser, såsom handböcker eller servicemanualer att skickas
direkt till deltagare vid konferensen nittio dagar före WSC, vilket ger tid för den regionala
delegaten att hålla workshops på ett sätt som passar med deras lokala gemenskap. Varje lokal
gemenskap kan avgöra hur de själva vill granska materialet och hur de ska anvisa sin
regiondelegat att handla.
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GWSNA, sid. 41:
Godkännandeprocess för tillfrisknandelitteratur
C. WSC godkännande
2. All litteratur som lämnas ut till konferensen för godkännande kräver en två‐tredjedels
majoritetsröst från regionala delegater och det krävs också två‐tredjedels majoritet för att dra
in aktuell NA‐litteratur från kategorin av godkänd litteratur.
GWSNA, sid. 52:
2014 WSC
Överenskommelse som uppnås utan motioner
3. Att endast motioner från regioner med säte eller från Världsstyrelsen kommer med i
Konferensens agenda rapport (CAR:en) och att de motionerna är det som kommer att
övervägas i den formella gamla ärendesessionen.
GSWNA, sid. 65:
WSC regler
1. Varje konferensdeltagare har bara en röst. Alternerande delegater anses vara samma
”medlem” som sin respektive delegat när de handlar som deltagare.
GWSNA, sid. 66:
8. Antagande av motioner
c. Gällande tillägg av egendom till Fellowship Intellectual Property Trust, borttagande av
egendom från trusten eller revidering av innehållet eller naturen hos trustens egendom kan
endas NA‐grupper genom sin regionala delegat rösta. För att anta, krävs jakande röster av två‐
tredjedelar av de delegater som räknats in som närvarande under senaste upprop.
GWSNA, sid. 66, 67:
Röstning
7. Endast regionala delegater har rätt att rösta på motioner under gamla ärenden.
8. Regionala delegater och Världsstyrelsens medlemmar har rätt att rösta på motioner under
nya ärenden.
GWSNA, sid. 73:
“NA‐gemenskapsgodkänd” varumärke
Varumärket “NA‐gemenskapsgodkänd” används för att indikera att en text
tillfrisknandelitteratur har godkänts av Anonyma Narkomaners gemenskap så som den givits
röst av sina grupper genom sin regiondelegat vid Världsservicekonferensen. Varumärket “NA‐
gemenskapsgodkänd” får inte användas på några andra material.

Motion 20: Om motion 18 inte antas kommer följande motion inte att läggas fram.
Zondelegater är berättigade att få samma finansiering från NA Världsservice som
regionala delegater när de närvarar vid WSC. Finansieringen inkluderar endast resa,
boende och måltider.
Avsikt: Zondelegater har samma berättigande för finansiering av NA Världsservice som andra
deltagare vid WSC.
Motionsställare: Australiens region and Aotearoa NZ region
Ekonomisk inverkan: Genomsnittskostnaden för att finansiera en internationell delegat är tio dagar
i ett delat rum samt måltider och resa. Vi använder tvåtusenfemhundra som genomsnitt för
internationella resenärer och ettusensexhundra för resenärer inom USA. Om sex internationella
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zondelegater närvarar vid WSC skulle kostnaden för att finansiera dem bli ungefär femtontusen
dollar.
Regionens motivering: Delegater från vissa delar av världen behöver resa över betydande avstånd
för att komma till WSC. Kostnaden för flygresor, hotellvistelse och visum för att skicka en zondelegat
(regional eller zon) som bor i Asia Pacific zonen till Världsservicekonferensen kan kosta närmare
tretusen dollar. Den del som varierar är flygkostnaden som skulle kunna vara mer än hälften av den
här summan för en delegat som reser långa sträckor. Det här är samma kostnad för NAWS som
närvaron av vilken som helst nuvarande finansierad regiondelegat från en liknande plats. Inverkan
för zonen skulle vara betydande. Summan är ungefär tio procent av APF:s årliga budget. APF:s
nuvarande utgifter prioriteras för att hålla det årliga mötet och finansiera vilken som helst av
medlemsgemenskaperna som inte själv kan göra det och för gemenskapsutveckling. Såsom är fallet
med kostnaderna för RD skulle varje zon som kan, vara fria att bidra med så mycket de kan till de
här totala kostnaderna eller några komponenter av dem.
Världsstyrelsens respons: Se introduktionen till det här avsnittet om motioner om säte för zoner på
sidan 53.
Påverkad policy: Följande policy skulle påverkas om motionen antas.
GWSNA, sid. 7:
Världsservicekonferens 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.
GWSNA, sid. 28:
Riktlinjer för WSC verksamhet
3. Världsservicekonferensen finansierar deltagandet av en delegat från varje region med säte
vid konferensen till WSC:s möte som hålls vartannat år. Finansieringen inkluderar endast resa,
boende och måltidskostnader. Den här policyn gäller alla regioner som haft säte vid
konferensen och deltagit på en av de senaste tre konferenserna

Motion 21: Om motion 18 inte antas kommer följande motion inte att läggas fram.
Alternerande zondelegater kan närvara vid WSC med samma rättigheter och
begränsningar som idag gäller alternerande regiondelegater.
Avsikt: Att tillåta en alternerande delegat att vara med, tjäna vid sidan av och stödja zondelegaten
så att de kan fungera som ett team på samma sätt som en RD och alternerande RD team kan.
Kostnaden för den alternerande zondelegaten att närvara vid WSC skulle vara zonens ansvar och
varje zondelegat kan bara ha en alternerande.
Motionsställare: Australiens region och Aotearoa NZ region
Ekonomisk inverkan: På samma sätt som med Motion 18 är det inte möjligt att uppskatta den
ekonomiska inverkan vid den här tidpunkten. Att lägga till ytterligare sex alternerande till antalet
konferensdeltagare kan kräva förändringar av WSC – antingen av hur rummet möbleras eller kanske
byte av inrättningen i sig – som kan få en ekonomisk inverkan som vi inte kan uppskatta vid den här
tidpunkten.
Regionens motivering: Det är en vanlig praxis bland regioner med säte att både RD och alternerande
närvarar vid WSC som ett delegatteam. En alternerande delegat ses vanligen som den som lär sig
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rollen och att delta vid Världsservicekonferensen är en viktig del av lärandet. De flesta regioner som
tack vare sin geografiska hemvist har lätt att resa till Woodland Hills eller de som har tillräckligt med
medel, väljer att skicka sin alternerande delegat till WSC. Deltagande vid WSC under en vecka där
en del dagar är väldigt långa, är utan tvekan en av de mest krävande servicerollerna i NA. Det är
ännu svårare när delegaten kommer ifrån en annan kultur och/eller måste resa betydande sträckor
runt jorden, vilket ofta kan vara fallet för en zondelegat. Det bästa sättet att ge det här stödet är
genom att en alternerande delegat deltar.
Världsstyrelsens respons: Se introduktionen till det här avsnittet om motioner om säte för zoner på
sidan 53.
Påverkad policy: Följande policy skulle påverkas om motionen antas.
GWSNA, sid. 2:
Världsservicekonferensen
Olikt alla andra serviceenheter i NA service är konferensen inte en enhet, det är ett
evenemang – att samlas tillsammans. Vart annat år möts regiondelegaterna, Världsstyrelsens
medlemmar och Världsservicekontorets verkställande direktör för att diskutera betydelsefulla
frågor som har att göra med Anonyma Narkomaners gemenskap som helhet.
GWSNA, sid. 3:
Regiondelegaten
Regiondelegaten (RD) tjänar som den huvudsakliga kontakten mellan NA:s Världsservice och
den lokala NA‐gemenskapen (osv.).
GWSNA, sid. 7:
Världsservicekonferens 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. 16:
Konferensens agendarapport (CAR:en)
Ett exemplar av rapporten skickas till var och en av de röstberättigade deltagarna vid
konferensen, varje alternerande delegat och till postadressen för varje region.
GWSNA, sid. 28:
Nomineringar
c) En alternerande delegat kan inte nominera eller sekondera en nominering utom när denne
tjänare som regional delegat.
GWSNA, sid. 30:
Att bestrida en nominering
2. En cofacilitator vid WSC kommer att be en medlem att utses från Human Resource Panel
och en medlem att utses från World Board och kommer att utse en regiondelegat eller
alternerande att delta i en eningspanel. Panelen kommer att granska begäran och träffa den
som bestridit nomineringen för klargöranden, diskutera hens farhågor och utreda om det är
lämpligt att föra ärendet vidare.
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GWSNA, sid. 65:
WSC regler, bilaga D
1. Varje konferensdeltagare har bara en röst. Alternerande delegater anses vara samma
”medlem” som sin respektive delegat när de handlar som deltagare.

ANNAT SOM HAR MED WSC ATT GÖRA
Motion 22: Att avsluta WSC konferensdeltagarnas diskussionsforum som NA
Världsservice är värdar för och upprätthåller
Avsikt: Att inte längre ha ett diskussionsforum för konferensdeltagare som NAWS är värdar för och
upprätthåller.
Motionsställare: Washington North Idaho regionen
Ekonomisk inverkan: Det skulle innebära en del kostnadsbesparingar att ta bort forumet och det
personalstöd den kräver.
Regionens motivering: Tidigt under 2000-talet föreslogs det vid Världsservicekonferensen att man
skulle skapa ett forum online för deltagarnas diskussioner. Konferensens deltagare föreslog att om
NAWS var värdar för och höll i ett sådant forum skulle det kunna leda till användbara
servicediskussioner online.
Efter att konferensdeltagarnas diskussionsforum skapades har sociala medier som Facebook
dramatiskt ökat i användning. Det finns många grupper på Facebook inklusive en del som är
begränsade till konferensdeltagare, som har mycket mer aktivt deltagande och diskussion än sidan
som NA Världsservice är värdar för.
Även om internetteknologi är ett utmärkt sätt för medlemmar att ha kontakt visar bristen på
delaktighet och behovet att moderera ett ”officiellt NA” forum som bara är öppet för en del
servicemedlemmar att det här forumet har överlevt sin nytta. Facebookgrupper och de nya
webinarerna för konferensens deltagare där man använder videoteknologi verkar vara mycket bättre
sätt att kommunicera online än konferensdeltagarnas diskussionsforum.
Världsstyrelsens respons: Vi ser det här som en fråga som konferensen måste besluta om. Det är
klart att motiveringen tar upp en del viktiga frågor om hur effektiv kommunikation mellan
konferensens deltagare ska ske och hur vi kan ha en inspirerande diskussion och produktivt kunna
dela med oss av nya idéer.
Det krävs mänskliga resurser för att upprätthålla diskussionsforumet för konferensdeltagarna och
det är egentligen inte möjligt att upprätthålla de värden som deltagarna har kommit överens om,
som att inte klippa och klistra inlägg till andra forum. Vi vet att det finns ett behov av ett forum där
konferensdeltagare kan dela information och idéer men har ännu inte hittat ett produktivt sätt att
göra det. Samtal på konferensdeltagarnas forum sker mellan ett relativt litet antal deltagare, under
perioden efter WSC 2014 fram till skrivandet av denna CAR, gjordes det tiotusentvåhundra inlägg
med tvåhundranittiotvå berättigade deltagare. Ungefär hälften av de berättigade deltagarna gjorde
ett inlägg eller inget alls medan de tio med flest inlägg utgjorde mer än tre-fjärdedelar av inläggen.
•

Totalt antal inlägg (från efter-WSC 2014 till 20 oktober 2017): 10 200

•

Berättigade deltagare: 292 (219 nuvarande, 73 före detta)

•

Antalet deltagare med noll inlägg: 118

•

Antalet deltagare med ett inlägg: 25
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•

Antalet inlägg av de tio med flest inlägg: 7,482

Vi har dock inget annat kollektivt forum. Vi har andra alternativ såsom webbmöten och att dela idéer
på FTP-sidan och vi skulle vilja fortsätta utforska mer produktiva och positiva sätt för deltagarna att
prata med varandra mellan konferenserna. Under tiden är diskussionsforumet för konferensen, så
som namnet visar, och konferensen bör besluta om den ska fortsätta använda det.
Påverkad policy: Konferensen skulle inte längre ha något diskussionsforum för konferensdeltagare.

Motion 23: Att anvisa Världsstyrelsen att utveckla planer att gå över till en treårig
konferenscykel. Den här planen skulle inkludera kvartalsvisa webbmöten, längre
granskningstid för Konferensens agendarapport och skulle utvecklas på så sätt att
den ger möjlighet att inkludera andra idéer från konferensens deltagare.
Avsikt: Att studera en förändring av konferenscykeln till vart tredje år.
Motionsställare: Argentinas region
Ekonomisk inverkan: Ingen
Regionens motivering: Att få mera tid att arbeta och diskutera mellan mötena i WSC:s
konferenscykel.
Vi föreslår en lösning som skulle kunna ge oss en möjlighet att upprätthålla en mer flytande kontakt,
att hantera ämnesfrågorna för cykeln och de olika motionerna på ett mer praktiskt sätt och komma
till konferensen med ämnen och förslag efter att de har bearbetats av regionerna och att ha CAR:en
tillgänglig några månader i förväg.
Gällande den ekonomiska inverkan och enligt ekonomiska rapporter, minskar den direkt med en
avsevärd summa och låter ramtidigt regionerna generera medel för att finansiera sina delegater.
På grund av olika förslag att förändra storleken av WSC, som vi anser inte är de bästa, föreslår vi en
lösning som skulle ge oss möjligheten att upprätthålla en mer flytande kontakt så att vi kan hantera
ämnesfrågorna och de olika motionerna på ett mer praktiskt sätt så att vi kan komma till
konferensen efter att ha arbetat med ämnesfrågorna och förslagen i regionerna och så att vi kan får
CAR:en flera månader i förväg och ekonomiskt avsevärt minska kostnaderna, vilket skulle göra det
möjligt för oss att minska representation och regionernas samvete.
Världsstyrelsens respons: Den här motionen handlar egentligen om att skapa en projektplan för att
undersöka den här frågan och utveckla planer. Vi ser inte en treårig cykel som en lösning på
problemen med WSC:s storlek. Oavsett tidsanpassningen för konferensen anser vi fortfarande att
WSC är för stort for att vara effektivt. Vi är också oroliga över vilken inverkan det här skulle ha på
arbetscykeln och vår förmåga att hålla kontakten som enhet. Kort sagt behöver den här frågan
diskuteras mera och det är bara en del av en större bild som redan utforskas av projektet för WSC:s
framtid. Det känns för tidigt för oss att ”utveckla planer” att gå vidare till ett beslut om
tidsanpassningen av konferenscykeln, men det bör finnas kvar som en av många idéer för projektet
om WSC:s framtid.
Påverkad policy: Ingen policy påverkas av att utveckla en plan som konferensen ska överväga.

Motion 24: Under nya ärenden ska Världsstyrelsen ha en kollektiv röst som
representeras av Världsstyrelsens ordförande. Varje Världsstyrelsemedlem röstar
endast i val och kan ställa motioner under alla sessioner.
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Avsikt: Den här motionen skulle förändra Världsstyrelsens röstning under nya ärenden från (upp till)
femton individuella röster till en kollektiv röst.
Motionsställare: Israels region
Ekonomisk inverkan: Ingen
Regionens motivering: Under nya ärenden har varje region en röst och det har också varje
Världsstyrelsemedlem. Världsstyrelsens medlemmar representerar inte någon region ändå har de
upp till femton röster. Det innebär att under nya ärenden står Världsstyrelsen för mer än tio procent
av rösterna.
Att ge Världsstyrelsemedlemmar som bara representerar sig själv så mycket makt i rösning går inte
hand i hand med den andliga principen om anonymitet som är en hörnsten i NA:s sätt.
“Även om vi alla kanske inte deltar i varenda beslut som fattas i våra gemenskaper, har vi alla rätten
att till fullo och jämlikt delta i beslutsprocesserna i de serviceenheter där vi är medlemmar.” (Tolv
koncept för NA-service, 7:e konceptet).
Om vi följer det sjunde konceptet är vi fria att begränsa Världsstyrelsens röster, precis som vi
begränsar röster för andra deltagare vid WSC såsom alternerande delegater, facilitatorer och
medlemmar från NAWS. Genom att begränsa Världsstyrelsen till en röst gör vi det möjligt för
gemenskapen att få en balanserad och erfaren åsikt från alla Världsstyrelsens medlemmar medan
vi ändå ger dem proportionell tyngd i röstningsprocessen.
Sedan Världsstyrelsen etablerades har de under de allra flesta WSC:er som hållits lämnats in
motioner för att begränsa Världsstyrelsen röster på ett eller annat sätt. Vid förra WSC (2016)
lämnades en liknande motion in (motion 13). Resultaten i röstningen var fyrtiotvå procent för,
femtiotvå procent mot, sex procent annat. De här resultaten visar att den här rösten inte är en liten
minoritet längre utan nästan hälften av gemenskapen. Det är gemenskapens samvete som visar
oss en orättvisa som vill rättas till.
Världsstyrelsens respons: Det sjunde konceptet förklarar att ”Alla medlemmar av en serviceenhet
bär ett betydande ansvar för den enhetens beslut och ska ges möjlighet att till fullo delta i dess
beslutsprocesser.” Vi är tvingade att följa koncepten och vi tror att fullständig delaktighet inkluderar
röstning.
Syftet med Världsservicekonferensen är ”att stödja gemenskapen som helhet och att definiera och
gå till handling enligt Anonyma Narkomaners gruppsamvete.” (En guide till Världsservice i NA, sid.
2) Som konferensdeltagare befinner sig Världsstyrelsens medlemmar i en unik position av att vara
valda att tjäna gemenskapen som helhet. De är de enda röstande medlemmarna av konferensen
som har valts av konferensen, inte av någon lokal serviceenhet. I sin roll som den valda ledaren av
Världsservice har styrelsen delegerats uppgiften att utföra arbete å konferensens vägnar.
Världsstyrelsen föreslår en inriktning, tillhandahåller service och har översikt över konferensens
projekt. Styrelsemedlemmar reser till och kommunicerar med serviceenheter runt om i världen varav
en del kanske inte är representerade vid konferensen. De tjänar gemenskapen som helhet och
deras tänkande är globalt och strategiskt till sin natur.
Styrelsen röstar inte under gamla ärenden vid konferensen. (Gamla ärenden består av motioner från
CAR:en som den här och förslag för att förändra motionerna såväl som procedurfrågor om
ordningsreglerna.) Allteftersom vi rör oss mot konsensusbaserat beslutsfattande är det vår
förhoppning att vi kommer att rösta allt mindre om nya ärenden, men i den utsträckning det röstas
verkar det vara en motsättning till vårt sjunde koncept att begränsa Världsstyrelsemedlemmarnas
deltagande.
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Påverkad policy: Följande policy skulle påverkas om motionen antas.
GWSNA, sid. 7:
Världsservicekonferens 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. 20, 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.
GWSNA, sid. 67, WSC:s ordningsregler
Röstning
8. Regiondelegater och medlemmar i Världsstyrelsen är berättigade att rösta om motioner i
nya ärenden.

Motion 25: Att ge Världsstyrelsen rätten att undersöka och följa upp sätt för
konferensdeltagare som på grund av visumproblem eller andra problem bortom sin
kontroll inte kan närvara vid WSC, att ändå kunna delta i WSC:s sessioner.
Avsikt: Att inte sakna eller höra eller få samvete och att ge tillfälle för dessa delegater att vara
engagerade vid WSC.
Motionsställare: Irans region
Ekonomisk inverkan: Det är inte möjligt att uppskatta den ekonomiska inverkan motionen skulle ha
utan mera information och detaljer.
Regionen har inte gett någon motivering
Världsstyrelsens respons: Vi skulle vilja pröva något under WSC 2018 så att vi kan föra samman
delegater oavsett olika hinder orsakade av visum eller politik som kanske förhindrar deras närvaro
vid WSC. Vi kommer att undersöka vad som är möjligt och rapportera om mera information före
konferensen – med uppdateringar i NAWS News och/eller Conference Report allteftersom vi har
mer att rapportera – och vid WSC. Vi tror att allt som krävs är konferensens överenskommelse för
att tillåta delegater med säte som inte kan delta vid WSC att delta virtuellt på något sätt. Det kommer
att vara upp till de närvarande delegaterna att besluta om huruvida vi ska anpassa reglerna för att
tillåta röstning. Oavsett vilka beslut som tas hoppas vi att kunna koppla upp oss på något sätt med
delegater som inte kan närvara vid den här konferensen.
Påverkad policy: Ingen policy skulle påverkas för att undersöka den här idén. Om det så småningom
skulle leda till röstning skulle policyerna behöva klargöras.
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Ihopräkningsblad för motioner och enkäter
Vi har skapat det här ihopräkningsbladet som ni kan använda för att samla in svaren på motionerna
och enkäten i CAR:en. Både CAR:en och sammanfattande videos som kommer att finnas tillgängliga
strax efter utgivningen av CAR finns tillgänglig att ladda ner från konferensens hemsida:
www.na.org/conference. Utöver motionerna och enkäten innehåller CAR:en essäer om framtiden för
Världsservicekonferensen,
Fellowship
Intellectual
Property
Trust,
den
strategiska
planeringsprocessen och ämnesfrågorna för diskussion (IDT:erna) och mera. Vi uppmuntrar er att
bekanta er med hela innehållet.
#1

Motionsställare: Ohio regionen och Michigan regionen
Att anvisa Världsstyrelsen att skapa en projektplan för
övervägande vid 202-års WSC 2020 för att göra om
servicepamfletten Social Media and our Guiding Principles till en
tillfrisknande-IP som inkluderar gemenskapens input och
granskning.

Ja

Nej

Avstår

#2

Motionsställare: Venezuelas region
Ta bort IP 27 For The parents or Guardians of Young People in
NA från NAWS katalog och lager

Ja

Nej

Avstår

#3

Motionsställare: Baja Son regionen
Att anvisa Världsstyrelsen att skapa en projektplan för ett
stegarbetshäfte som innehåller frågor som hämtats från
meningar i kapitlet ”Hur det fungerar” i Basic Text för
övervägande vid WSC 2020.

Ja

Nej

Avstår

#4

Motionsställare: Eastern New York regionen
Att anvisa NAWS att producera och lägga till lagerlistan en MP3
digital nedladdning av den femte upplagan av Basic Text på
spanska som tidigare funnits i lager på kassett. Genom
konferenspolicy har NAWS inte auktoriteten att publicera den
femte upplagan när den sjätte upplagan finns tillgänglig. Den
här motionen skulle ge NAWS ett engångsundantag från policy
tills den sjätte upplagan är klar på spanska.

Ja

Nej

Avstår

#5

Motionsställare: Venezuelas region
Att godkänna en NA-service bön genom att använda den text so
redan finns in introduktionen till Basic Text och ersätta ordet
skriva med ordet tjäna och inkludera den i uppsättningen
affischer för NA-grupper så som den visas nedan:

Ja

Nej

Avstår

“GUD, ge oss kunskap så att vi kan skriva tjäna enligt dina
gudomliga föreskrifter. Ingjut i oss en känsla av ditt syfte. Gör
oss till din viljas tjänare och ge oss ett band av osjälviskhet, så
att detta sant kan vara ditt verk, inte vårt – så att ingen
beroende någonstans ska behöva dö av beroendets fasor.”
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#6

Motionsställare: Eastern New York regionen
Att anvisa NAWS att producera och lägga till i lagerlistan
nyckelringar som visar tillväxten av drogfria år i den världsvida
gemenskapen, specifikt en granitfärgad för ett årtionde, lila för
flera årtionden och rosa för tjugofem år drogfri.

Ja

Nej

Avstår

#7

Motionsställare: Northern New York regionen
Att anvisa Världsstyrelsen att skapa en servicepamflett (SP) som
klart och tydligt förklarar vilka rättigheter en grupp har att trycka
upp Anonyma Narkomaners tillfrisknandelitteratur som det
anges enligt Fellowship Intellectual Property Trust och
tillhörande bulletiner.

Ja

Nej

Avstår

#8

Motionsställare: Northern New York regionen
Att ersätta den första paragrafen under ”Vilken sorts litteratur vi
bör använda” i gruppboken enligt följande:
Ursprunglig paragraf

Ja

Nej

Avstår

NA Världsservice producerar ett antal olika publikationer. Det är
dock endast NA-godkänd litteratur som är lämplig att läsas på
Anonyma Narkomaners möten. Ett urval av NA-godkända böcker
och pamfletter läses vanligen i början av ett NA-möte och en del
möten använder dem som kärnan i sitt format. NA-godkänd
litteratur representerar den bredaste variationen av
tillfrisknande i Anonyma Narkomaner.
Ersättningsparagraf (delad)
NA Världsservice producerar ett antal olika sorters publikationer.
Det är dock endast NA-godkänd litteratur som är lämplig att läsa
på Anonyma Narkomaners möten och då endast NA-godkända
upplagor av litteratur som förmedlar ett enat budskap som de
mest aktuella upplagorna. För Basic Text innebär detta den
tredje reviderade upplagan och nyare. Trots sitt historiska värde
och trots att de för vidare ett budskap om tillfrisknande, bär alla
äldre upplagor av vår litteratur såväl som godkännandeutkast,
på ett budskap som på ett eller annat sätt motsäger vår
nuvarande upplaga av litteratur och är inte längre eniga med
gemenskapens samvete gällande vårt budskap om
tillfrisknande.
Ett urval av NA-godkända böcker och pamfletter läses vanligen i
början av ett NA-möte och en del möten använder dem som
kärnan i sitt format. NA-godkänd litteratur representerar den
bredaste variationen av tillfrisknande i Anonyma Narkomaner.
Det föreslås att möten som använder sig av äldre upplagor av
NA-godkänd litteraturför NA:s enighets skull bekräftar de
aktuella upplagorna av NA-godkänd litteratur.
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Motionsställare: Northern New York regionen
Att anvisa Världsstyrelsen att skapa en projektplan för
övervägande vid WSC 2020 för att skapa eller revidera en text
tillfrisknandelitteratur för att direkt ta upp drogersättningsterapi
och medicinstödd behandling (DRT/MAT) och hur det relaterar
till NA.

Ja

Nej

Avstår

#10 Motionsställare: Upper Midwest regionen
Att ta bort Bulletin #29, (WORLD SERVICE BOARD OF TRUSTEES
BULLETIN #29, som har att göra med metadonanvändning och
andra drogersättningsprogram) från publicering och användning.

Ja

Nej

Avstår

#11 Motionsställare: Upper Midwest regionen
Ta bort "Narcotics Anonymous and Persons Receiving
Medication Assisted Treatment" från publicering och
användning.

Ja

Nej

Avstår

#12 Motionsställare: Venezuela regionen
Utse en vecka varje år till en NA OR-vecka med början 2019.
NAWS skulle bestämma datum och ha all information redo för
hela NA:s gemenskap minst nittio dagar före och också ha
tillgängligt möjligt innehåll för ett program eller föreslagen
agenda för en sådan vecka.

Ja

Nej

Avstår

#13 Motionsställare: Irans region
Att auktorisera Världsstyrelsen att definiera flera speciella dagar,
som unity day, i den årliga kalendern

Ja

Nej

Avstår

#14 Motionsställare: South Florida regionen
Gemenskapens ämnesfrågor (Issue Discussion Topics, IDT:er)
kommer att väljas baserat på följande process: senaste den 1
augusti efter Världsservicekonferensen (WSC) ska NAWS skapa
en sektion på na.org där man kan lämna in IDT:er.
Enkätundersökningen bör översättas via tillgänglig mjukvara till
så många språk som möjligt. Vilken medlem, grupp, distrikt,
region eller zon som helst ska kunna lägga till ett ämne i
enkäten. Med början den 1 februari året då WSC ska hållas, ska
processen att rösta på enkäten börja. Vilken medlem, grupp,
distrikt, region eller zon ska kunna rösta på alternativen i
enkäten. Enkäten kommer att stängas på samma dag som
Guide till Världsservice (GTWS) anger som sista dag för
inlämning av regionala motioner. De sex högst rankade IDT:erna
i enkäten ska tas med i Konferensens agendarapport och röstas
om under gamla ärendesessionen vid Världsservicekonferensen
där de tre högst rankade blir ämnesfrågor för nästa
konferenscykel.

Ja

Nej

Avstår

#9
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#15 Motionsställare: Portugals region
Att hålla ett tredagarsmöte med två representanter från vart och
ett av de befintliga zonforumen. Mötet planeras av NA:s
Världsservice som också står för kostnaderna för mötet i sig.
Zonforumen eller deras regioner ska täcka kostnaderna för resor
och måltider för representanterna med ekonomiskt stöd från NA
Världsservice om det behövs.

Ja

Nej

Avstår

#16 Motionsställare: Australiens region och Aotearoa NZ region
Att Världsstyrelsen utvecklar en projektplan, inklusive budget
och tidsplan att presenteras vid WSC 2020 om zonernas roll,
deras relation till den vidare gemenskapen, inklusive
integreringen av zondelegatens deltagande i
beslutsfattandeprocessen vid WSC.

Ja

Nej

Avstår

#17 Motionsställare: Portugals region
Att anta en förändring av beskrivningen av deltagarna vid
Världsservicekonferensen från regionala delegater till
zondelegater. Den här förändringen ska ske under tre
konferenscykler från 2018 till 2024 där valet av vilken
representation man vill ha lämnas till regionerna under
övergångsperioden. Dessa tre konferenscykler kommer att
användas för att utveckla detaljer för framtiden. All policy och
alla idéer som utvecklas ska presentera för gemenskapen i
CAR:en. Zondelegaterna som är närvarande vid WSC ska ha
rösträtt för alla sina regioner som har säte vid konferensen och
som inte representeras av en regiondelegat. Inga nya
förfrågningar om säte vid konferensen ska övervägas under
övergångsperioden.

Ja

Nej

Avstår

#18 Motionsställare: Australiens region och Aotearoa NZ region
Att vilket som helst zonforum med två eller flera regioner eller
gemenskaper med säte i zonen som inte har säte vid
Världsservicekonferensen ska kunna välja att skicka en
zondelegat till Världsservicekonferensen som en representant
för de regionerna eller gemenskaperna.

Ja

Nej

Avstår

#19 Motionsställare: Australiens region och Aotearoa NZ region
Om motion 18 inte antas kommer följande motion inte att läggas
fram.
Att zondelegater är röstberättigade medlemmar när de närvarar
vid Världsservicekonferensen. Dessa zondelegater skulle ha en
röst vardera.

Ja

Nej

Avstår

Det här mötet ska ske under 2018-2020-års konferenscykel.
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#20 Motionsställare: Australiens region och Aotearoa NZ region
Om motion 18 inte antas kommer följande motion inte att läggas
fram.

Ja

Nej

Avstår

Ja

Nej

Avstår

Ja
#22 Motionsställare: Washington North Idaho regionen
Att avsluta WSC konferensdeltagarnas diskussionsforum som NA
Världsservice är värdar för och upprätthåller

Nej

Avstår

Ja
#23 Motionsställare: Argentinas region
Att anvisa Världsstyrelsen att utveckla planer att gå över till en
treårig konferenscykel. Den här planen skulle inkludera
kvartalsvisa webbmöten, längre granskningstid för Konferensens
agendarapport och skulle utvecklas på så sätt att den ger
möjlighet att inkludera andra idéer från konferensens deltagare.

Nej

Avstår

#24 Motionsställare: Israels region
Under nya ärenden ska Världsstyrelsen ha en kollektiv röst som
representeras av Världsstyrelsens ordförande. Varje
Världsstyrelsemedlem röstar endast i val och kan ställa motioner
under alla sessioner.

Ja

Nej

Avstår

#25 Motionsställare: Irans region
Att ge Världsstyrelsen rätten att undersöka och följa upp sätt för
konferensdeltagare som på grund av visumproblem eller andra
problem bortom deras kontroll inte kan närvara vid WSC, att
ändå kunna delta i WSC:s sessioner.

Ja

Nej

Avstår

Zondelegater är berättigade att få samma finansiering från NA
Världsservice som regiondelegater när de närvarar vid WSC.
Finansieringen inkluderar endast resa, boende och måltider.
#21 Motionsställare: Australiens region och Aotearoa NZ region
Om motion 18 inte antas kommer följande motion inte att läggas
fram. Alternerande zondelegater kan närvara vid WSC med
samma rättigheter och begränsningar som idag gäller
alternerande regiondelegater.
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Tillfrisknandelitteratur – välj två
Anpassa Social Media and Our Guiding Principles till en IP från en SP
En IP för medlemmar: NA och beroende som får drogersättningspreparat
Häfte med stegarbetsfrågor tagna ur kapitlet “Hur det fungerar” i Basic Text
Häfte med stegarbetsfrågor ur Det fungerar: hur och varför och/eller Living Clean
Stegarbetshäfte som huvudsakligen fokuserar på steg 1 – 3 och som primärt riktar sig
till nya medlemmar och dem som är i behandling eller är dömda till behandling
Stegarbetsguide riktad till medlemmar som redan har arbetat med stegen, som en
uppsättning uppföljningssteg
En bok om koncepten liknande Guiding Principles
En lista och definitioner av andliga principer
De andliga fördelarna med service
Medlemmars erfarenhet, styrka och hopp om trovärdighet och att ha förtroende
En atmosfär av tillfrisknande i service
Lämpligt beteende på möten
Pamflett om första traditionen
Litteratur som riktar sig till yngre medlemmar
Litteratur som riktar sig till äldre medlemmar
Litteratur som riktar sig till erfarna medlemmar/”veteraner”
Litteratur som riktar sig till LGBTQ medlemmar
Litteratur som riktar sig till kvinnor i tillfrisknandet
Litteratur som riktar sig till förstanations/infödda medlemmar
Litteratur som riktar sig till medlemmar som är professionella
Litteratur som riktar sig till medlemmar som är krigsveteraner
Litteratur som riktar sig till ateister och medlemmar som har andliga övertygelser som
skiljer sig från de vanligaste
En IP “Oavsett ålder, ras, sexualitet, tro, religion eller avsaknad av religion”
Vad betyder det att NA är ett andligt, inte religiöst program?
Revidering av Sponsorship boken
Revidera Enslingen
Revidera S&I Service och NA‐medlemmen
Revidera OI och NA‐medlemmen
Revidera någon annan NA‐litteratur:
Annat:
Ingen ny tillfrisknandelitteratur
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Servicematerial – välj två
Att föra NA:s budskap vidare
Principer i service
En atmosfär av tillfrisknande i service
Att tillämpa koncepten – videor av medlemmar som med egna ord delar med sig om
hur de tillämpat vart och ett av koncepten
Vad är NA World Services och hur fungerar det?
Vår offentliga image: att hantera förlusten av tilltro till NA
Mer riktlinjer om sociala media utöver och bortom servicepamfletten
Mer korta, fokuserade OR‐resurser
Redskap för att stödja OR‐arbete för att nå vårdsektorn
Litteratur för professionella inom kriminalvården/referenter
Sponsorskap bakom murarna, grundläggande
Gemenskapsutveckling, grundläggande
GU – det är inte något som bara sker ”någon annanstans”
Samverkan mellan serviceorgan
När serviceorgan splittras eller återförenas
Hur man håller ett virtuellt möte
Grundläggande facilitering
Hur man planerar en lärodag
Bästa arbetssätt för en service workshops
Hur man arrangerar en planeringssammankomst (inklusive förslag på dagordning)
Att komma igång med projektbaserad service
Revidera Planning Basics
Regional inventeringsprocess/frågor
Beskrivning av serviceåtaganden inom distrikt och region [Obs: Det finns redan en
servicepamflett om betrodda tjänare inom gruppen. Om det här materialet prioriteras kan det
vara klokt att kombinera den informationen på något sätt.]
Att skriva effektiva rapporter
Orienteringsmaterial för GSR
Litteratur om mentorskap, inklusive hur det berör serviceorgan och nya möten
Grundläggande om servicesystemet
Grundläggande om lokal service konferens och lokal servicestyrelse
Zonernas roll i servicestrukturen
Policy i NA – olika policystilar och arbetssätt
Information om hur man skapar juridiska entiteter/bildar förening
Hur Fellowship Intellectual Property Trust (FIPT) påverkar lokala hemsidor
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Hur man bemöter banker och nationella ekonomiska regler
Hur man hanterar förskingring av NA‐medel
Distriktskassör, grundläggande
Distriktsbudget, grundläggande
Revidera Translations Basics
Revidera och uppdatera PR Handbook
Annat:
Ämnesfrågor – välj två
Vår symbol – en närmare granskning
Gruppsamvete
Att föra vidare NA:s budskap och att göra NA attraktivt
Att förbli icke‐professionell och föra vidare NA:s budskap
OR för nybörjare
Enkelhet och flexibilitet i service
Empati i service
Att attrahera medlemmar till service
Att engagera ungdomar och nykomlingar
Att bli en bättre sponsor
Att skapa gemenskap i NA
Mentorskap och hur medlemmar lär sig genom service
Ledarskap in NA
Integriteten och effektiviteten i vår kommunikation
Elfte konceptet
Att respektera våra skillnader och bygga på vår enighet
Oavsett . . . ras, etnicitet, kultur
Att behålla medlemmar
In Times of Illness och vad vår litteratur säger om sjukdom och medicinering
Annat:
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Ordlista
Area Service Committee (ASC) (Distriktsservicekommitté)
Distriktskommittén är det huvudsakliga sättet som servicen in en lokal NA-gemenskap
administreras. Distriktskommittén består av gruppservicerepresentanter, administrativa
funktionärer (ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör) underkommittéordföranden och
distriktets regionkommittémedlemmar. Distriktskommittén väljer sina egna funktionärer,
underkommittéordförande och RKM:er.
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 rapporter om säte vid WSC,
budgetförslaget, NAWS strategiska plan och föreslagna projektplaner för den kommande
konferenscykeln, material som presenteras för övervägande under processen för godkännande
av servicematerial samt alla regionala idéer som lämnats in för konferensens övervägande.
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 Board-godkänt 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 2016 till 30 juni 2018.
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Conference Participants (CP) (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.
Conventions and Events Tools Project (Projektet för redskap för konvent och evenemang)
Ett pågående projekt för att utveckla nya redskap som avspeglar gemenskapens dagsaktuella
bästa arbetssätt och erfarenhet som har att göra med konvent och evenemang, För mer
information gå till projektets hemsida: www.na.org/conventions.
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. Under
2016-2018-års konferenscykel ombads konferensdeltagare för första gången att lämna in input
till NAWS omvärldsundersökning
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 (FD) (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 e-post 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.
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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)
En administrativ enhet som överses av den lokala servicekonferensen. LSB ansvarar för att
administrera arbetet som prioriterats av LSK och samordna dess möten.
Local Service Conference (LSC) (Lokal servicekonferens)
En strategisk, planeringsinriktad serviceenhet. 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 huvudsakligen av
konsensusbaserat beslutsfattande.
Local Service Toolbox Project (Projektet för redskapslåda för lokal service)
Ett pågående projekt for att utveckla nya redskap som avspeglar gemenskapens dagsaktuella
bästa arbetssätt och erfarenhet som har att göra med att utföra service lokalt. För mer
information gå till projektets hemsida: www.na.org/toolbox.
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/naway.
NAWS
Hänvisar till Narcotics Anonymous World Services, det juridiska namnet på vår Världsservice.
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.
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Future of the WSC (Project) (Projekt för WSC:s framtid)
Ett pågående projekt med fokus på framtiden för Världsservicekonferensen och hur vi kan
säkerställa att konferensen bäst möter NA:s behov både nu och för kommande år. 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.
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.
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.
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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.
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,
regionala
servicekontor,
pågående
projekt
och
isolerade
gemenskaper
och
landsortsgemenskaper. 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 NA-gemenskapens 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.
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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.
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 gemenskaps- och
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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