NA:s världsservices
Visionsuttalande
Anonyma Narkomaners världsservices alla ansträngningar inspireras av
huvudsyftet för de grupper vi tjänar. Vårt åtagande vilar på denna
gemensamma grund.
Vår vision är att en dag:
Har varje beroende i världen möjligheten att erfara vårt budskap
på sitt eget språk och kultur och finna möjligheten till ett nytt sätt
att leva;
Arbetar NA-gemenskaper över hela världen och NA:s världsservice
tillsammans i en anda av enighet och samarbete för att föra vårt
budskap om tillfrisknande vidare;
Har Anonyma Narkomaner universellt erkännande och universell
respekt som ett livskraftigt program för tillfrisknande.
Som vår gemensamma känsla av de högsta strävanden som
bestämmer vår riktning, är vår vision vår grundsten, vår referens och
inspirerar allt vi gör. Ärlighet, tillit och goodwill är grunden för dessa
ideal. I alla våra serviceansträngningar litar vi till vägledningen från en
högre makt.
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VÄRLDSSTYRELSENS
RAPPORT
Världsservicekonferensen (WSC)
“Vår gemensamma välfärd ska komma i första hand. Personligt tillfrisknande är beroende
av NA:s enighet.” Ingenstans i vår servicestruktur är denna tradition mer manifesterad än
vid världsservicekonferensens möte. Vägledd av våra tolv traditioner och koncept, är det den
enda punkt i vår struktur där NA:s röst som helhet blir synlig och uttrycks i frågor och
angelägenheter som påverkar vår världsomfattande gemenskap. Världsservicekonferensen
är inte bara en samling regioner: dess angelägenheter är större än bara summan av dess
delar. Konferensen är ett medel för gemenskapens kommunikation och enighet, ett forum
där vår gemensamma välfärd själv är mötets ärende.
Konferensens diskussioner tjänar behoven hos en gemenskap med mångfacetterat
medlemskap, med olika språk och kulturer och behandlar utmaningen hur vi ska
tillhandahålla effektiv service till NA-grupper runt om i världen. Konferensen verkar för hela
NA:s bästa, och överväger både nuvarande och kommande behov.
Anonyma Narkomaner är ett program som räddar liv. Våra grundares vision var, när
det bara fanns en grupp och ett möte i världen, en världsomfattande gemenskap av
beroende. Våra grundare upprättade en världsservicestruktur för att bistå oss i att föra
vidare budskapet till beroende överallt, vid en tid när Anonyma Narkomaner bara fanns i ett
land, förenat av ett enda språk och en enda kultur. Med orubblig tro på Anonyma
Narkomaner, sprungen ur personliga erfarenheter av tillfrisknande, följde skapandet av
världsservicekonferensen 1976. Dessa medlemmar, som drömde om en bättre tid för
beroende överallt, påbörjade ett uppdrag att sammanföra dessa få NA-grupper, som
existerade vid den tidpunkten, till en enhetlig gemenskap. Våra föregångare visste av
personlig erfarenhet att den gamla lögnen “en gång en beroende, alltid en beroende”, var
död, att vi tillfrisknar, och arbetade för att garantera NA:s fortsättning och tillväxt överallt.
Den visionen fortsätter. Vid varje världsservicekonferensmöte, vartannat år, samlas
vår gemenskap på en plats vid en tidpunkt för att dela med sig av erfarenhet, styrka och
hopp till varandra. Syftet förblir att lösa gemensamma problem bland dem som redan är här
och tillräckligt lyckligt lottade för att ha upptäckt detta nya sätt att leva, och – ännu viktigare
– att mångfaldiga våra ansträngningar för att föra NA:s budskap vidare till den beroende
som fortfarande lider.
denna Nya världsservicekonferens
Denna världsservicekonferensens vision, som den uttrycks ovan och antogs för nästan två
år sedan, är en vision vi försöker uppnå. Den talar om konferensens betydelse för att tjäna
våra medlemmar och grupper, såväl som de beroende överallt som ännu inte hört vårt
budskap om hopp. Nu är det upp till WSC 2002 att börja föra de diskussioner som kommer
att få oss att fortsätta arbeta mot detta mål.
Denna nya vision är vårt mål och inspiration, men vi antog också många nya
procedurer och vanor som vi tror kommer att hjälpa konferensen att fullgöra sitt uppdrag.
Denna nya konferens finansierar alla deltagares närvaro vid ett möte vartannat år, har en ny
arbetscykel mellan konferenserna, en ny process för godkännandet av servicematerial,
Sid 1

2002 Konferensens agendarapport

världsomspännande workshops och ett nytt uttalat syfte. Liksom alla nya idéer, är fattandet
av beslutet att förändras endast en början. Vi har kommit överens om visionen och en del av
beståndsdelarna och är inspirerade inför vad konferensen skulle kunna bli, men nu kommer
den verkliga utmaningen. Avsikten med åren av inventering som konferensen genomförde
var aldrig att återskapa samma konferens, men bara träffas vartannat år. Så hur gör vi ett
evenemang som är så välbekant och traditionsstyrt verkligt annorlunda?
Denna Conference Agenda Report (CAR) är början på denna förändring. För att vara
verkligt effektiv, ska CAR ge en klar förhandsbild av dagordningen för den kommande
konferensen. I den vision som godkändes för den tvååriga WSC skulle den fokusera lika
mycket eller mer på de frågor och idéer som ska diskuteras på den kommande
konferensen, som på specifika motioner. Vi är lika mycket präglade av de gamla
processerna som någon annan och har ännu inte utvecklat alla de idéer som behöver
diskuteras vid 2002 års konferens. Vi har åtagit oss att fortsätta att arbeta på att skapa nya
idéer om sätt på vilka vi kan nå denna nya vision och ha en större diskussion vid WSC 2002
om dessa och andra idéer för framtiden. Endast tillsammans kan vi garantera att varje
beroende i världen får möjligheten att erfara vårt budskap på sitt eget språk och finna
möjligheten till ett nytt sätt att leva.
WSC 2002, den 26:e världsservicekonferensen
Den26:e världsservicekonferensen kommer att hållas den 28 april till och med den 4 maj
2002 i Woodland Hills, Kalifornien i USA. Vi distribuerar denna rapport utan kostnad till alla
deltagare vid världsservicekonferensen och alla regionsservicekommittéer. Denna CAR finns
tillgänglig på engelska, franska, spanska, tyska, portugisiska och svenska. De ickeengelskspråkiga versionerna av CAR kommer att vara tillgängliga i slutet av December
2001.
Varje NA-medlem, grupp, servicestyrelse eller kommitté kan köpa ytterligare
exemplar från världsservicekontoret (WSO) till en kostnad av sju US dollar eller ladda ner
rapporten direkt från vår hemsida, www.na.org, utan kostnad. Vi gör detta för att garantera
en så bred distribution av detta material vi kan och för att tillhandahålla flera sätt för våra
medlemmar att få tillgång till materialet.
Den kommande konferensen kommer att ha många av de sittningar som den haft i
det förflutna. Dessa omfattar sessioner för både gamla och nya ärenden, orientering med
granskning av veckans dagordning, antagandet av procedurer och protokollen från WSC
2000, introduktioner, förslag till erkännandet av nya konferensdeltagare, rapporter om de
senaste två årens aktiviteter och förslag för de kommande två åren från världsstyrelsen och
panelen för mänskliga resurser (HRP), val, den föreslagna budgeten och projektplaner för de
kommande två åren, rapporter från en del zonforum, diskussioner om de två
diskussionstemana: "Hur kan vi fortsätta att tillhandahålla service till vår gemenskap och
samtidigt minska vår avhängighet av medel som skapas av evenemang och konvent?" och
“Hur kan vi skapa en bro som bygger och upprätthåller ett samband med service för
hemmagruppmedlemmar?", och tillfrisknandemöten närhelst det är möjligt. Dessutom
planerar vi världsstyrelsemöten och tillhandahåller en möjlighet för de zoner som så begär
att träffas. Detta börjar visa en del av vår utmaning: hur genomför vi konferensens ärenden
på ett sätt som ger maximal tid för diskussioner av de frågor som påverkar NA?
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Marsutgåvan av Conference Report kommer att innehålla årsrapporter från
regionsservicekommittéer. Vi uppmuntrar alla delegater att överväga att komma in med en
rapport som omfattar en del fakta om er region, så väl som en del av det som fungerar
lokalt, liksom era svårigheter. Vi tror att om denna information är ute före konferensen, kan
den vara en viktig del av delandet av erfarenhet, styrka och hopp. Det kommer också att ge
styrelsen en uppfattning om de frågor som kan behöva diskuteras. Deadline för inlämnandet
till marsutgåvan 2002 av Conference Report är fredagen den 15 februari 2002.
Vi vill tacka alla er som har öppnat denna rapport och uttryckt ett intresse och
villigheten att delta i denna process. Vi vet att en del av materialet kan verka avlägset er
hemmagrupps eller er NA-gemenskaps intresse. Vi har gjort ett åtagande att aktivt arbeta
för att förbättra relevansen av materialet som finns i CAR, men vi kommer inte att ha
framgång utan ert deltagande och er input. Vi kan alla hjälpa till att forma våra
serviceansträngningars framtid.
Vad finns I den nya CAR och vad finns inte?
Mycket enkelt uttryckt, finns det som främst är avsett för våra gruppers och medlemmars
användning med i CAR. CAR distribueras på engelska nu åtminstone etthundrafemtio dagar
före konferensen, och åtminstone etthundratjugo dagar när det gäller de översatta
versionerna. Bidrag som främst är avsedda för servicestyrelsers eller kommittéers
användning skickas till konferensdeltagarna åtminstone nittio dagar före konferensen.
Denna praxis, kallad Conference Approval Track, är ny för oss alla eftersom den antogs vid
den förra konferensen.
Dessa förändringar erbjöds och antogs för att föra konferensen vidare mot dess
utryckta mål att bli mer diskussionsorienterad och konsensusbaserad. CAR ska nu innehålla
det som är relevant och av intresse för våra medlemmar och grupper. Genom hela
inventeringen, som började 1993 och kulminerade med projektet Communications Task
Force 2000, har vi hört att servicediskussionerna i CAR är alltför komplicerade och alltför
avlägsna våra gruppers intressen och syften. Vi hoppas att denna nya version bidrar till att
beröra en del av dessa utpekade problem. Vi inser också att detta är det första steget i en
process vi tror kommer att förbättras allteftersom.
I enlighet med syftet med det som ska vara med i CAR, har vi tagit med våra förslag
till tillfrisknandelitteratur, så väl som information om litteraturutveckling i NA. Vi tror att
denna information är mycket relevant för våra medlemmar och grupper, men den kräver inte
en eller flera motioner i CAR. Vi tror att alla våra medlemmar, oavsett servicebakgrund eller
längd på drogfri tid, har erfarenhet som är relevant för diskussioner om vad som ska stå i
vår tillfrisknandelitteratur, vilket nytt tillfrisknandematerial vi behöver, och vilken befintlig
tillfrisknandelitteratur som ska revideras. I det som krävs för att utveckla litteratur åt en
växande och varierad världsomfattande gemenskap kan det finnas frågor eller information
som är okänd för många av våra medlemmar. Vi tror att detta är en fråga som gemenskapen
måste börja diskutera som hjälp för att så småningom skapa en vision för vår framtida
litteraturutveckling. Världsservicens prioritering inför kommande konferenscykel (20022004), som omfattar våra förslag om en bok om sponsorskap och nästa steg i
utvärderingsprocessen av Basic Text, kommer att diskuteras tämligen utförligt innan
konferensdeltagarna beaktar varje projektplan och världsservicens budget.
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Diskussion av idéer och frågor är på många sätt svårare att åstadkomma än att bara
söka ett ja eller nej på en motion. Vi uppmuntrar konferensdeltagarna att försöka med några
av de processer vi har experimenterat med vid tidigare konferenser, världsomfattande
workshops och världsservicemötena, vilka omfattar smågruppsdiskussioner. Det finns en
del förslag som kan vara till hjälp när det gäller att underlätta denna typ av diskussioner i de
två World Board News Flashes om WSC:s diskussionsteman. Ni kan hitta exemplar av dessa
två på vår webbsida, www.na.org, sedan Reports and Publications, NAWS News, och till sist
News Flash-3 och 4 under March 2001.
Det andra inslaget i denna CAR som påverkas av våra nyliga förändringar är Group
Treasurer’s Workbook (Gruppkassörens arbetsbok). Denna arbetsbok är grunden till
Treasurer’s Handbook (Kassörens handbok). Vi tar med Group Treasurer’s Workbook i CAR
eftersom den, som namnet antyder, främst är avsedd att användas av grupperna. Om
delegaterna vid konferensen godkänner den reviderade Group Treasurer’s Workbook,
kommer vi att erbjuda en reviderad version av Treasurer’s Handbook för adaptering senare
under konferensen.
Varje motion omfattar också ett uttalande om ekonomisk inverkan som vi har
förberett. Uttalandet om ekonomisk inverkan försöker räkna med: arbetstimmar för
personal, produktions- och lagerkostnader och i förekommande fall, utgifter för betrodda
tjänare. Alla summor anger US dollar. Det finns tillfällen då vi inte kan uppskatta de
kostnader som skulle uppkomma, men det uttrycks i förekommande fall.
Konferensens godkännandeprocedur
Detta år presenterar vi flera saker som främst avses för servicestyrelsers och kommittéers
användning. Åter kommer dessa saker att skickas till konferensdeltagarna åtminstone nittio
dagar före konferensen, någon gång i januari 2002. Bland dem finns olika föreslagna
ändringar i A Temporary Working Guide to Our World Service Structure, en kort beskrivning
av serviceenheterna i NA för införande i Guide to Local Services, och en reviderad version av
Treasurer’s Handbook
A Temporary Working Guide to Our World Service Structure (TWGWSS), verkar ändras
varje konferens. Tillsammans med många andra enskilda förändringar som vi föreslår av
denna guide, föreslår vi att titeln ändras till A Guide to World Services in Narcotics
Anonymous (En guide till världsservice i Anonyma Narkomaner) och att konferenscykeln som
guiden gäller tas med på omslaget. Många av de andra enskilda förändringarna som
erbjuds är endera att städa upp problem som uppstått sedan de stora revideringarna av
systemet 1998 eller inslag som inte längre avspeglar vårt nuvarande sätt. Eftersom varje
TWGWSS endast gäller en konferenscykel, planerar vi också att föreslå att inslag som
generellt tillhandahålls till konferensdeltagare, men inte funnits tillgängliga på ett ställe
förut. Dessa inslag omfattar en aktualiserad version av WSC:s ordningsregler och WSC:s
valprocedur, WSC:s ersättningspolicy och ett formulär för projektidéer såväl som en ny
introduktion som innehåller deadlines för konferenscykeln, plus en förteckning over andra
dokument av intresse för konferensdeltagare. Införandet av WSC:s ordningsregler kom från
en motion som lämnades till oss vid WSC 2000. Mer detaljer om de specifika förändringarna
av TWGWSS finns med i Conference Report augusti 2001, som finns tillgänglig på vår
webbsida och som kommer att tillhandahållas till konferensdeltagarna i januari 2002.
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Vi föreslår också ett nytt instick i En guide till lokal service, en sammanfattande
beskrivning av komponenterna i NA:s servicestruktur. Beskrivningarna vi erbjuder tas från
befintligt material i endera En guide till lokal service, eller TWGWSS. Denna begäran kom
från en motion som lämnades till oss från WSC 2000. Vi tror att denna beskrivning i sig
också kommer att bli ett användbart redskap för gemenskapen, särskilt vid lärodagar och
workshops.
Det slutliga inslaget avsett för denna godkännandeprocedur är en reviderad version
av Treasurer’s Handbook. Som sagts ovan kommer vi endast att be om konferensens
godkännande om delegaterna vid konferensen godkänner den reviderade Group Treasurer’s
Workbook, som finns i denna CAR. Detta är inget nytt material som vi skulle vilja föreslå,
utan bara en ruff redigering som tar med systemet för flödet av medel som det godkändes
1998, liksom nuvarande serviceterminologi. Tillagt är också exemplar av de två befintliga
Trusteebulletinerna Stöld av medel och Fundraising. Även om detta inte är vad vi hoppas
utveckla i framtiden, tror vi att det är en drastisk förbättring i förhållande till vad vi för
närvarande har att tillgå.

Group Treasurer’s Workbook
Group Treasurer's Workbook (Gruppkassörens arbetsbok) är ett utdrag bestående av första
halvan av den befintliga Treasurer's Handbook (Kassörens handbok). Som vi sa ovan, ärvde
vi ett utkast till revision av Treasurer’s Handbook som är en betydande förbättring i
förhållande till det material som finns tillgängligt nu. Den är inte perfekt. Den är inte allt vi
skulle vilja att den vore. Dilemmat vi står inför är att ge ut något som inte innehåller
information som borde täckas, men ändå är mycket bättre än vad vi nu har att tillgå.
Även om detta utkast inte avspeglar det slags ändringar som skulle göras i en
fullständigt ny version, är den betydligt bättre än det vi för närvarande har att tillgå.
Personalen utformade en ruff redigering av den befintliga versionen för att avspegla det
nuvarande systemet för flödet av medel och världsservicestrukturen i text, formulär och
diagram. Vi distribuerar fler Group Treasurer's Workbooks gratis med startpaketen för
grupper än vi säljer. Det framstår inte som ansvarsfullt att distribuera föråldrad eller
inkorrekt information på detta sätt. Varken Group Treasurer’s Workbook eller Treasurer’s
Handbook har bearbetats på mer än tio år. Eftersom informationen som finns i Group
Treasurer's Workbook är så föråldrad, anser att vi det kommer att främja gemenskapen att
göra det reviderade utkastet tillgängligt tills en fullständig omskrivning kan göras. Än en
gång: eftersom Group Treasurer’s Workbook är grunden till Treasurer’s Handbook, kommer
denna endast att läggas fram inför konferensen, under nya ärenden, om den föreslagna
Group Treasurer’s Workbook antas.
Motion 1: Att ersätta den befintliga Group Treasurer’s Workbook med det reviderade
utkast som finns i Addendum A.
Avsikt: Att ersätta den befintliga arbetsboken med en mer aktuell version.
Ekonomisk inverkan: Den ekonomiska inverkan skulle bli minimikostnader för att typsätta
den nya versionen och att makulera en mindre kvantitet gamla exemplar. Totalt sett mindre
än 200 US dollar.
Påverkad policy: Denna motion skulle ersätta den befintliga Group Treasurer’s Workbook
enligt Addendum B.
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Temadiskussionsmotioner
I ett försök att främja en tema-inriktad konferens, antogs en motion vid WSC 1997, “Att
världsservicekonferensen inför diskussionsteman i Conference Agenda Report och två
slutgiltiga teman väljs av gemenskapen. Teman ska lämnas in av RSR:er vid 1997 års
världsservicekonferens och införas i Conference Agenda Report 1998”. Från början var
denna process ett problem. Inga teman lämnades in vid WSC 1997, så deadline flyttades
fram och alla konferensdeltagare och medlemmar i övergångsgruppen ombads att lämna in
teman. Motionen från 1997 specificerade inte vad som skulle hända efter 1998. 1998
antogs en motion som sa “Att gruppernas urval av temadiskussionsämnen i Conference
Agenda Report blir en pågående procedur för världsservicekonferensen”.
Till de tidigare tre Conference Agenda Reports (1998-2000) som innehöll listor på
diskussionsteman, lämnades endast 15 teman in av sju delegater. Från en konferens på
nästan etthundra deltagare, tycks det finnas mycket litet stöd för denna process. Vi har flera
gånger fört fram problemen med denna process till konferensen och haft två sessioner om
detta vid WSC 2000.
Vi har ett aktivt åtagande att finna sätt att ha mer produktiva temadiskussioner vid
världsservicekonferensen och genom hela gemenskapen. Men vi tror inte att den nuvarande
processen med att välja teman till gemenskapsomfattande diskussion har välkomnats av
gemenskapen. Detta visas detta år av de sexton temadiskussionsskrivelserna vi fick in om
dessa två teman efter vår första tvååriga cykel. Efter våra diskussioner vid WSC 2000 gjorde
vi ett allvarligt försök att göra denna process framgångsrik. Vi gav ut News Flashes om båda
temana som kom med idéer om hur diskussioner skulle kunna hållas och försökte rama in
en del av de frågor som täcktes av de antagna temana. Dessa distribuerades i omfattande
skala på fem språk. Detta resulterade inte i något större deltagande i utvecklingen av
temadiskussionsskrivelser. Tills vi vädjande till delegaterna vid världsservicemötet i
september 2001, hade vi endast fått in en skrivelse och ett tema. Det vanligaste problemet
vi har hört talas om är att alternativen som presenteras i CAR ofta inte är intressanta, så
våra medlemmar tvingas att välja det tema de har minst invändningar mot. Andra grupper
och medlemmar har sagt oss att de inte ville välja teman för andras diskussioner och inte
ville att detta skulle utses genom CAR.
Vi ber er att ni inte längre kräver av oss att vi har med denna process i CAR. Vi gör
åtagandet att vi aktivt kommer att arbeta på att hitta sätt att främja temabaserad
diskussion och kommer att arbeta tillsammans med delegater vid konferensen och
medlemmar i hela gemenskapen för att finna sätt att göra detta effektivare. Det är denna
specifika process och inte temabaserade diskussioner som vi ber er att ta bort.
Motion 2: Att ta bort urvalet av temadisksussionsämnen ur framtida Conference Agenda
Reports.
Avsikt: Att förändra den nuvarande processen av urval av temadiskussionsämnen
Ekonomisk inverkan: Ingen direkt ekonomisk inverkan blir resultatet av denna motion.
Policy som påverkas: Den här motionen skulle direkt ändra följande WSC-policy:
A Temporary Working Guide to Our World Service Structure, maj 2000 utgåvan
Följande formulering skulle strykas.
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Sid 12, paragraf 3, “The World Service Conference will place issue discussion topics into the
Conference Agenda Report and the final two topics will be selected by the fellowship.”
Sid 12, stycke 3, “Världsservicekonferensen ska införa temadiskussionsämnen i Conference
Agenda Report och de slutgiltiga två temana ska utväljas av gemenskapen.

Om ni godkänner motion 2, kommer världsstyrelsen be konferensen att inte ta upp
motion 3. Vi lägger fram denna motion endast därför att nuvarande policy kräver att vi gör
det.
Motion 3: Att välja två temadiskussionsämnen från följande lista till diskussion vid
världsservicekonferensen 2004:
1 WSC:s temadiskussionsämnen, procedurer och vem väljer teman.
2 Hur lär vi oss att leda ett möte, en servicekommitté och på vilket sätt är ledarskap
viktigt i Anonyma Narkomaner?
3 Kan vi tillhandahålla grundläggande information till NA-medlemmar om hur vi
tjänar, som överensstämmer med våra traditioner och koncept?
4 Hur ökar vi vår medvetenhet om hur man gör ett tolftestegsbesök?
5 Hur hanterar vi på gruppnivån vår gemenskaps tillväxt på ett sätt som garanterar
att vi kan fullgöra vår vision att "ingen beroende som söker tillfrisknande ska
någonsin behöva dö"?
6 Vad kan jag som betrodd tjänare göra för att inte bli apatisk när jag inte får stöd
från mitt distrikt eller region?
7 Hur kan vi, i en liten region med några få betrodda tjänare, förhindra utbrändhet
och ända få budskapet till den beroende i och utanför våra rum?
8 Även om det är sant att nykomlingen är den viktigaste personen på våra möten,
hur behandlar vi dem som har återfallit, våra oldtimers och betrodda tjänare?
9 Hur uppfattar vi en lämplig atmosfär av tillfrisknande, och hur behandlar vi de
medlemmar i våra grupper som av olika anledningar ändrar den lämpliga
atmosfären av tillfrisknande.
Avsikt: Att låta gemenskapen välja temadiskussionsämne till konferenscykeln 2002-2004.
Ekonomisk inverkan: Det blir ingen direkt ekonomisk inverkan som resultat av denna
motion.
Påverkad policy: Denna motion ändrar inte direkt någon WSC-policy.
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LITTERATURFÖRSLAG
överblick
Som vi sa tidigare tillhandahåller vi denna rapport för att informera er om de frågor som
påverkar tillfrisknandelitteratur som ska diskuteras vid WSC 2002. De är:
A.

Frågan om utgivandet av världsomfattande Anonyma Narkomaner-litteratur för
framtiden och en del av de frågor som kvarstår att behandla och är relevanta för
denna fråga, inklusive deras inverkan på nuvarande litteraturutvecklingsfrågor;

B.

De framsteg vi har gjort beträffande utvärderingsprojektet av Basic Text och våra
rekommendationer om hur vi kan gå vidare med detta projekt; och

C.

Sponsorskapslitteraturprojektet och vår projektplan för fullbordandet av detta
projekt.

För en omfattande om detaljerad rapport om litteraturutvecklingens historia och
frågorna som möter världsservicen och gemenskapen, se det material som ingick i CAR
2000 som Addendum A, vilket finns på www.na.org eller genom att be om ett exemplar från
WSO.

Pågående Dialog
Litteraturutveckling är sannolikt det största enskilda området av världsserviceaktivitet som
våra medlemmar känner verkligt passionerat för och är engagerade i. Vi vet att vårt budskap
kan vara en fråga om liv eller död för beroende, och vi är extremt angelägna om hur detta
budskap förmedlas genom vår litteratur. Genom NA:s hela historia har litteraturutveckling
varit ett område med stora belöningar och en god känsla, men också i vårt förflutna ett
område av strid och ibland till och med splittring och oenighet bland våra medlemmar,
inklusive dem som varit engagerade i våra servicestyrelser och kommittéer. För nästan tio år
sedan godkände konferensen förändringar av en del av vår litteraturhantering, vilket
resulterade i tre böcker mellan 1992 och 1998: It Works, Just for Today, and NA:s
Stegarbetsguider. Det tycks som om det är tid att åtminstone se efter om det finns
ytterligare förändringar som kommer att hjälpa oss att bättre föra vårt budskap vidare i
skriven form.
Som denna rapport kommer att visa, har nyliga konferensbeslut angående
världsservicens litteraturutvecklingsansträngningar gett oss (som styrelse) en förvirrande
och till och med motsägelsefull uppsättning ansvarsområden när det gäller dessa
ansträngningar. Under denna senaste konferenscykel har vår största utmaning på detta
område varit att bestämma hur vi kan tillmötesgå konferensens beslut och samtidigt handla
ansvarsfullt i en ledaregenskap för att garantera att vi tillhandahåller idéer till konferensen
och gemenskapen, idéer vi tror kan ge litteratur som kommer att tjäna gemenskapen idag.
Vi är säkra på att framtida litteraturutvecklingsansträngningar endast kan bli
framgångsrika med ert stöd och er input. Vi vill utforma framtida
litteraturutvecklingsprocesser för att bäst tjäna våra medlemmars allt mer varierade
litteraturbehov. Vårt mål med denna rapport är bara att ge en bild av det nuvarande läget för
arbetet som uppdragits oss av WSC och att tillhandahålla den nödvändiga bakgrunden för
en produktiv diskussion som kommer att ställa Anonyma Narkomaners ansträngningar för
Sid 9

2002 Konferensens agendarapport

litteraturutveckling på en solid grund nu och i framtiden. För att denna diskussion ska kunna
äga rum, behöver vi alla en del grundläggande information om var vi har varit för att kunna
diskutera vart vi kan gå. Detta är en förvånande mängd information. Vi försöker
tillhandahålla tillräckligt med information för en fruktbar diskussion, utan att tillhandahålla
så många detaljer att ni alla somnar.
WSC 2000
Världsstyrelsen erbjöd fyra motioner i CAR 2000 för att få en bättre uppfattning av
gemenskapens inriktning när det gäller litteraturutveckling och Basic Text/Lilla vita häftet,
och sponsorskapsprojekt. Detta var resultatet av motioner som lämnades in till oss 1998,
och som vi har rapporterat om med stor utförlighet sedan dess.
Konferensen antog enhälligt motion nr 3, "Att världsstyrelsen uppmuntrar distriktsoch regionskommittéer att utveckla källmaterial om sponsorskap, och att styrelsen inleder
en preliminär utvärdering av frågorna relaterade till sponsorskapsmaterial 2001." Detta
konferensbeslut tillhandahöll ett kristallklart svar på alla frågor om huruvida våra
medlemmar ville att ett sponsorskapsprojekt genomfördes under konferenscykeln 20002002.
Konferensen tillhandahöll också nästan enhälligt stöd för den allmänna inriktningen i
litteraturutvecklingsplanen som erbjöds i motion nr 4 (röstutfallet var 86-1-0). Detaljerna i
denna plan och våra framsteg på varje punkt finns i nästa avdelning.
Litteraturmotion nr 1 vid WSC 2000 sa: Ska gemenskapen fortsätta med en
omfattande värdering av revideringar och tillägg till hela Basic Text och Lilla vita häftet
Ja eller Nej? Medan konferensen svarade "ja" på denna fråga, bröt röstutfallet (58 ja-28
nej-5 nedlagda) trenden av överväldigande stöd som vi hade kommit att vänta för
litteraturmotioner under de gångna tio åren. När konferensen dessutom ombads att
utnämna ett år när planen för dessa utvärderingar skulle presenteras, ville 13 av de
röstande se planen 2002, 40 ville ha den 2004, och 40 ville ha den 2006. I en
utslagsomgång mellan åren 2004 och 2006, sa 49 2004 och 38 sa 2006. Den slutliga
omröstningen för denna motion, som gav 2004 som enda alternativ, var fortfarande 68-16,
långtifrån nästan enhällighet konsensus beträffande sponsorskapsprojektet och den
allmänna inriktning litteraturutvecklingsplanen erbjöd.
Eftersom konferensen har tagit aktiva steg för att diskutera frågor tills det
åtminstone finns ett starkt stöd för lösningen, blev vi störda av resultaten av denna
omröstning. Medan motion nr 1 fick tillräckligt stöd för att antas, skulle den inte vara
tillräcklig för att anta förändringar av vår tillfrisknandelitteratur. Vi ägnade flera timmar av
konferensens sista dag för att diskutera vad delegaterna hört i sina regioner om denna
fråga. Denna diskussion tillhandahöll dock inte någon klarare anvisning till styrelsen. Frågan
komplicerades ytterligare av faktum att de som svarade på 1999 års litteraturenkät, som
var problematisk, det erkännes, värderade prioriteringen att ändra Lilla vita häftet och de
första tio kapitlen av Basic Text allra sist som tolv, respektive tretton. Vi hade tidigare inte
räknat med resultaten i denna enkät, men många av resultaten avspeglades i röstningen vid
WSC 2000.
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litteraturutvecklingsplanen från
WSC 2000
Som vi tidigare rapporterat, fanns det mycket i denna plan som inte prioriterades till denna
konferenscykel. Vi har emellertid försökt behandla de punkter vi trodde var mest avgörande.
Eftersom vi inte hört något motsägande sedan WSC 2000, hoppas vi att ni är överens med
vårt beslut att prioritera utvärderingen av Basic Text och sponsorskapsprojekten, såväl som
att påbörja diskussionen om litteraturutvecklingens framtid. Det som följer är en
sammanfattning av våra aktiviteter beträffande litteraturutvecklingsplanen som antogs vid
WSC 2000.
A. Installera publikationskommittén. Detta innefattar utvärderingsredskap för att identifiera
gemenskapens behov av skapandet och reviderandet av tillfrisknandelitteratur och
för att uppnå konsensus om prioriteringarna.
B.

Förbereda en detaljerad projektplan för att utvärdera revideringar och/eller tillägg till
Basic Text och Lilla vita häftet.

Vi har installerat fem kommittéer sedan WSC 2000, vilket krävt avsevärd tid och
uppmärksamhet från styrelsen. Om ni vill ha ytterligare information om detta, var god se
utgåvor av NAWS News sedan WSC 2000, vilka finns tillgängliga på webbsidan. Vi har ett
förslag för början av utvecklingen av utvärderingsredskap och utvecklandet av en detaljerad
projektplan i den första fasen av utvärderingsprojektet av Basic Text som beskrivs senare i
denna rapport.
C.

Påbörja utvärdering av nytt sponsorskapsmaterial och rapportera till WSC 2002.

Vi tog det överväldigande stödet för denna motion vid WSC 2000, och det
entusiastiska mottagandet av begäran av gemenskapsomfattande inputmaterial till detta
projekt som ett klart budskap att inte bara utveckla en rapport, utan också utveckla en plan
för att hålla detta projekt gående som ett högprioritetsprojekt. Det finns en föreslagen plan
för att göra detta senare i denna rapport.
D.

Utveckla en bulletin om internet och den elfte traditionen.

E.

Utveckla en diskussionsskrivelse om övervakning och Lilla vita häftet.

Vi har inte resurserna att behandla någon av dessa punkter i större detalj under
denna konferenscykel. “Internet och den elfte traditionen” har innefattats i förteckningen av
frågor som rör vår gemenskaps användning av internet och kommer att behandlas när
resurser finns. Vi delade "övervakning och Lilla vita häftet" till två punkter: (1) frågan om
"övervakning" som en filosofisk fråga som lagts till den förteckning över filosofiska frågor
som styrelsen behöver behandla, och (2) frågan om möjliga revideringar av Lilla vita häftet,
som är en del av utvärderingsprojektet för Basic Text.
F.

Samla input från gemenskapen om Framtida diskussionsfråga nr 1, "Process för att
granska gemenskapsgodkänd litteratur för revidering" och ge WSC 2002 aktuell
information.

Vi ser detta som en del av en mycket större fråga som gäller framtida
litteraturutvecklingsansträngningar i NA. Denna rapport avser att påbörja den nödvändiga
dialogen mellan gemenskapen och världsservicen beträffande de många utmaningar vi står
inför på detta område, inklusive granskning och godkännande av litteratur.
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G.

Samla input från gemenskapen om Framtida diskussionsfråga nr 2,
"Tillfrisknandelitteratur riktad till speciella behov" och ge WSC 2002 aktuell
information.

När det gäller denna punkt ser vi många av samma utmaningar som för punkt F
ovan, och har behandlat en del av våra överväganden i denna rapport. Vi tror också att den
gemenskapsenkät som föreslås i utvärderingsprojektet för Basic Text kan hjälpa oss att få
ytterligare information beträffande denna fråga.
H.

Samla input från gemenskapen om Framtida diskussionsfråga nr 3 och utveckla en
diskussionsskrivelse om översättningar.

Innan vi samlar input från gemenskapen om översättningar, behöver gemenskapen
sannolikt mer information om hur översättningar för närvarande faktiskt görs. En
uppsättning dokument som kommer att vara till hjälp i denna ansträngning är “Translations
Basics,” som nu finns tillgängliga från WSO.
I.

Förbered en aktualiserad fem- till tioårig litteraturutvecklingsplan till WSC 2002.

Vid ytterligare reflektion och diskussion om de många obesvarade frågorna som rör
framtida litteraturutvecklingsansträngningar, är styrelsens inställning att en sådan långsiktig
utvecklingsplan just nu är prematur, på grund av alla de andra nödvändiga diskussioner
som nämns i denna rapport. All den aktivitet vi föreslår till nästa konferens kommer att
skapa ytterligare information och erfarenhet som kan tas med i utvecklandet av denna plan.

LitTeraturutvecklingens “stora
bild”
För att historiskt rama in frågan om litteraturutveckling i Anonyma Narkomaner kan vi
konstatera att NA:s litteraturbehov förvisso är annorlunda idag, år 2001, än det var för bara
21 år sedan, 1980. På den tiden hade vi endast fem korta informationspamfletter och Lilla
vita häftet - ingen Basic Text, inga andra böcker eller häften. Varje nytt stycke
tillfrisknandelitteratur motsvarade nästan garanterat ett verkligt otillfredsställt behov, med
tanke på det extremt begränsade uttrycket för NA:s budskap i skriven form. Idag har vi, för
våra engelsktalande medlemmar, tre större böcker, en arbetsbok, sex häften och 22
informationspamfletter. Att identifiera vad som verkligen behövs är mycket svårare idag än
under tidigare år, med tanke på överflödet av befintlig tillfrisknandelitteratur på engelska.
Vår gemenskap har ett mycket större och mer varierat ansikte än på 1980-talet och det
tidiga 90-talet, mycket tack vare vår litteratur.
En litteraturutvecklings- och godkännadeprocess som är bättre anpassad för att
tjäna en språkligt och kulturellt varierad global gemenskap är ett område som behöver
omtanke, diskussion och övervägande. Översättningsprocessen, som pågår i lokala
översättningskommittéer över hela världen, kan i sina tidigaste stadier ta åratal på sig för
att ens producera en kulturellt acceptabel glossary över ord och ännu längre för att
översätta bokvolymer av tillfrisknandematerial. Eftersom vårt budskap inte kan översättas
ordagrant, gör beroende som talar och tillfrisknar på det språket de faktiska
översättningarna. Lokala översättningskommittéer arbetar för att materialet ska vara troget
sina ursprungliga begrepp och samtidigt uttryckas på ett sätt som är begripligt på deras
språk och med deras kultur. Detta tillåter inte översättning av en gransknings-och-input form
av tillfrisknandelitteratur.
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Eftersom det är så, har många, kanske de flesta, av våra icke-engelsktalande
medlemmar i praktiken varit uteslutna från vår utvecklings- gransknings- och
godkännandeprocess för ny tillfrisknandelitteratur. Under en stor del av denna tid har en
majoritet av icke-engelsktalande gemenskaper sagt att de inte vill avledas från sina
översättningsansträngningar. Samtidigt gäller detta inte många språk, eftersom de har
översatt allt existerande material. Viktigast av allt är att vårt system är baserat på att
tillhandahålla möjligheten att delta, inte att kräva att man gör det.
Statistiskt sett finns antagligen en liten andel engelsktalande medlemmar som
faktiskt deltar i gransknings- och input- eller godkännandeprocessen. Vi tror att det är vårt
ansvar att skapa en tillgänglig process som möjliggör att alla röster blir hörda. Är det möjligt
att skapa en ny process som låter dessa saknade röster höras? Kan vi engagera våra
medlemmar på ett sätt som verkligt påverkar materialet?

LitTeratur RIKTAD till Specifika
behov
Engelskspråkiga behov i litteraturen gentemot icke-engelskspråkiga behov är inte den enda
fråga med upphov i mångfalden i vår gemenskap. Frågan om litteratur riktad till specifika
behov som litteratur för utomstående professionella, åldersrelaterad, hälsorelaterad, sexuell
identitetsrelaterad och rasmässig/kulturell mångfald-relaterad tillfrisknandelitteratur (för att
bara nämna några få) är stora frågor som vi måste komma till rätta med vid skapandet av ny
tillfrisknandelitteratur och våra medlemmars alltmer varierade litteraturbehov. Till och med
på detta område av särskilda behovsrelaterad litteratur finns kontroverser: en del
medlemmar tror att litteratur för "särskilda intressen" kan avleda från vår uppfattning om
anonymitet och enighet i syfte. Dessa medlemmar anser att litteratur för "särskilda behov"
till och med kan ligga utanför vårt programs andliga principer. Men som den myriad av
förfrågningar om specialiserad litteratur som översvämmar WSO varje år visar, kräver
mångfalden av våra medlemmar att vi beaktar alla beroendes behov, vilket kan omfatta
signifikanta skillnader som kräver olika sätt att föra vårt skrivna budskap vidare på ett
effektivt sätt.
Själva
karaktären
av
våra
utvecklings-,
gransknings-,
inputoch
godkännandeprocesser skapar utmaningar för möjligheten att skapa litteratur riktad till
specifika populationer, högst sannolikt minoriteter. Även om vi till exempel kunde komma
överens om att tillhandahålla sådan litteratur till speciella grupper, hur skulle våra
litteraturutvecklings, gransknings- input och godkännandeprocesser i praktiken kunna
svara, när två tredjedelar av WSC-delegaterna krävs för att godkänna ett nytt stycke
litteratur? Om litteratur för "särskilda behov" per definition riktas till en begränsad grupp
beroende, hur kan vi då beräkna in specifik granskning och input från hela gemenskapen?
Och om en två tredjedelars majoritet måste stöda en sådan ansträngning, hur skulle en
sådan inriktad litteratur kunna väntas ha något hopp om att antas?
Styrelsen har själv inte haft tid att diskutera de underliggande filosofiska frågorna
och är förvissad om att gemenskapsomfattande diskussion och input kommer att vara
nödvändig för att gå vidare med specifika litteraturförslag. I vidast möjliga mening kommer
lösningen på frågan om NA utvecklar ytterligare litteratur riktad till specifika grupper att
innebära ett övervägande av innebörden och betydelsen av all NA:s tillfrisknandelitteratur
och måste beakta följande frågor:
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•
•
•
•

Vilket syfte och vilken funktion har NA:s tillfrisknandelitteratur?
Vilka är de viktigaste målgrupperna för NA:s tillfrisknandelitteratur idag?
Vilka gemenskaper har största behovet av tillfrisknandelitteratur idag?
Kanske viktigast av allt, hur kan vi bäst garantera Anonyma Narkomaners
fortsättning och tillväxt via litteratur och vår litteraturutvecklingsprocess?

Gemenskapens engagemang i
litteraturutvecklingsprocessen
En annan kvardröjande fråga gäller gemenskapens engagemang i processen för
litteraturutveckling och godkännande. Historiskt har det ofta varit litteraturutvecklingens
process som skapat debatt bland våra medlemmar, till och med mer än omsorg om
innehållet i den litteratur som utvecklas. Från världsservicekonferensens början 1976 till
godkännandet av Basic Text i april 1982, fanns bara en verklig prioritet för
världslitteraturkommittén — Basic Text, ett projekt vars mycket omtalade utvecklingsprocess
ibland i den följande historien tycks tjäna som ett slags legendarisk utvecklingsprocess i
vilken tjogtals beroende från hela Förenta Staterna arbetade tillsammans för att skriva
Basic Text. Även om många beroende förvisso gav sin tid och möda för att skapa det
råmaterial som användes vid skapandet av vår bok, måste givetvis utkasten vid en viss
punkt jämföras och skrivas om, vilket utkast till det tidiga materialet visar. Även om denna
litteraturutvecklingsprocess faktiskt skedde som en sant demokratiskt process, skulle det
inte vara en genomförbar möjlighet i vår gemenskap idag.
Som vi ofta säger i NA, "Om det inte är praktiskt är det inte andligt". För att säga det
ännu klarare, består vår gemenskap inte längre av 1 000 grupper, som den gjorde 1982,
våra grupper räknas nu i tiotusental, och våra medlemmar omfattar en population som
kommer från omkring 108 länder och talar omkring fyrtio språk. Vi kan inte längre förvänta
oss samma slags medlemsintensiva litteraturutvecklingsprocess som var möjlig 1981 - 82,
eftersom det skulle inte vara ett praktiskt, produktivt eller ekonomiskt överkomligt sätt att
göra den på.
Vi tror att vi måste ha ett tydligt och genuint gemenskapskonsensus beträffande en
möjlig sjätte utgåva av Basic Text. Vår historia visar, genom vår kamp med tidigare utgåvor,
att om vi inte uppnår ett beslut som är överväldigande acceptabelt, kommer vi förvisso att få
enorma svårigheter.
Gemenskapens engagemang I framtiden
Gemenskapens engagemang i utvecklandet och godkännandet av vår litteratur är av stor
betydelse för våra medlemmar. Men med tanke på vårt växande medlemsantal och
medlemskapets karaktär behöver vi åter överväga alla våra gamla begrepp om karaktären
av gemenskapens engagemang i litteraturutvecklingsprocessen. En sådan fråga som bör få
utförlig diskussion är frågan om när och var gemenskapens engagemang är bäst lämpad för
varje enskilt litteraturprojekt.
Det verkar sannolikt att en enda rigid gransknings-och-input-process för litteratur
som omfattar fastslagna regler om gemenskapens engagemang kan vara alltför restriktiv för
framtida utvecklingsansträngningar. Det innebär att det kanske, i ett system som vill vara
känsligare, avspeglande av en varierad gemenskap, mer innefattande, lämpligt och
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kostnadseffektivt när det riktar sig till våra medlemmars begär och behov av litteratur, är
mer övertänkt att beakta flexibla riktlinjer för litteraturprojekt, där gemenskapens
engagemang i dessa projekt är mer "skräddarsytt" för karaktären hos varje projekts
begränsningar och krav.
Vi anser att mycket av det vi prövat och föreslår för sponsorskapsprojektet kan visa
sig hjälpa oss att bättre fånga vår gemenskaps varierade röst. Vi bad om begreppslig input
för att skapa riktningen till detta stycke litteratur, snarare än att lämna input på ett utkast
senare i utvecklingsprocessen, vilket blivit det typiska. Denna begäran översattes och
distribuerades brett, vilket resulterade i ett betydande svar från gemenskapen. Vi kommer
också att hävda att denna bok bättre avspeglar det vida omfånget av erfarenhet av
sponsorskap i vår gemenskap, snarare än att vara en bok om "hur man". Tidigare har vi för
de flesta litteraturprojekt försökt finna den gemensamma grunden. Men eftersom
sponsorskapet är så personligt, tror vi inte att detta är bästa sättet att närma oss det. Hur
kan man granska och ge input på personlig erfarenhet som inte är ens egen erfarenhet? Att
finna en balans mellan praktiska överväganden av litteraturutveckling och gemenskapens
deltagande i denna process, tillsammans med producerandet av litteratur av hög kvalitet
som representerar det största möjliga tvärsnitt av våra medlemmars erfarenhet av
tillfrisknande, kan mycket väl visa sig vara vår svåraste utmaning.
Samtidigt råder ingen tvekan hos styrelsen om gemenskapens grundläggande rätt att
vara involverad i litteraturutvecklingsprocessen. NA är med rätta stolt över att vi kan säga
att vår litteratur är "skriven av beroende för beroende" och att hela vår litteratur är
"gemenskapsgodkänd". Men som gemenskap måste vi inse att i och med tillväxten och den
ökade variationen av våra medlemmar, kommer vi att behöva finna nya och kreativa
metoder för att införliva denna mest betydelsefulla komponent av gemenskapens
engagemang på plats inom vår litteraturutvecklingsprocess, och ändå på samma gång tillåta
den nödvändiga flexibiliteten för att få projekt färdiga på ett lämpligt och kostnadseffektivt
sätt.

Basic Text/Lilla vita häftet
utvärderingsProjekt
efterklokt
Trots att, som vi tidigare noterat, varken de som svarade på litteraturenkäten eller
konferensen år 2000 var helt klara över vilka förändringar, om några, gemenskapen kunde
vilja ha i Basic Text eller Lilla vita häftet, eller var utvärderingsprojektet för Basic Text/Lilla
vita häftet skulle prioriteras, kände sig styrelsen, på grund av konferensens beslut under de
två föregående åren tvingad att lägga fram motionen och inte tala om vår enskilda och
kollektiva övertygelse om projektet förrän efter WSC 2000, när anvisningen vi fick inte var
tydlig. Vi hade inte diskussioner inom styrelsen om detta, och vid reflektion står det klart att
vi borde haft det. Vi varken stödde eller avvisade denna motion, vi lade bara fram den. Men
vårt sätt att presentera motion 1 och bristen på rekommendation från styrelsen gav
intrycket att vi stödde det som presenterades i CAR.
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Eftersom WSC röstade “ja” till en omfattande utvärderingsprocess, har styrelsen
insett sitt ansvar gentemot gemenskapen för att ta detta projekt vidare. När vi gör detta, vill
vi föreslå en så förståndig process som möjligt, samtidigt som vi får en sann bild av vad
gemenskapen vill revidera, om något.
Resurser, Resurser
En av anledningarna till denna pågående oro är kanske vår klara insikt om vad utförandet
av en verkligt omfattande utvärderingsprocess för Basic Text och Lilla vita häftet skulle
innebära. Om vi verkligen skulle söka gemenskapens konsensus om möjliga revideringar av
hela Basic Text och Lilla vita häftet, skulle en sådan process högst sannolikt uppta
världsservicens resurser under åratal. Det är omöjligt att förutsäga exakt vad den potentiella
inverkan skulle bli tills vi samlar mer information om vad gemenskapen verkligen vill
utvärdera.
Från världsservicens utgångspunkt är våra dyrbaraste resurser varken mänskliga
eller ekonomiska — utan tid. Vi anser att varje försök att samla input från hela gemenskapen
om potentiella förändringar av både Basic Text och Lilla vita häftet allra minst kommer att
innebära att utbilda våra medlemmar över hela världen om historien av gångna förändringar
av dessa två stycken NA-litteratur och verkställa dessa förändringar, intervjua
gemenskapen, kanske upprepade gånger, för att komma fram till inte bara vilka
förändringar man vill ha, utan hur de vill att de ska göras, direkt personlig interaktion mellan
lokala NA-gemenskaper och världsservicen och utdragna diskussioner i världsstyrelsen. Det
vårt förslag inför nästa konferenscykel innehåller är ett försök att få reda på vad
gemenskapen egentligen vill ha, som hjälp för att vi ska kunna fokusera våra förslag när det
gäller utvärderingsprojektet i Conference Agenda Report 2004.
Den nuvarande fasen: planera att planera
Vad vi gjort under den gångna cykeln är att skapa en arbetsgrupp som diskuterar
litteraturutvecklingens framtid, för att ta med de preliminära resultaten av dessa
diskussioner i våra planer för sponsorskap och denna utvärdering. Det vi föreslår för nästa
konferenscykel är en professionellt utformad enkät som innehåller de frågor och problem
som har att göra med Basic Text och Lilla vita häftet. Vi planerar också att i denna enkät ta
med frågor som kommer att ge oss en känsla av vilken litteratur gemenskapen skulle vilja
blir utvecklad. Som vi ser det, kommer denna enkät att ge styrelsen en känsla av vad
gemenskapen för närvarande vill eller inte vill se reviderat i Basic Text och Lilla vita häftet.
Denna information kommer att användas som hjälp för styrelsen att göra
rekommendationer om detta projekts omfång och framtid i CAR 2004. Vi väntar oss
emellertid inte att denna enkät kommer att ge styrelsen eller konferensen alla svar. Vi tror
på förhand att denna enkät kommer att ge oss en indikation på gemenskapens prioriteter
av våra litteraturutvecklingsansträngningar.
Tidigare svårigheter med enkäter leder oss att
söka hjälp
Vi vet att många medlemmar känner en del en del frustration när det nämns ännu en enkät
från världsservicen. Förvisso har tidigare världsserviceenkäter gett mindre tillfredsställande
resultat. Den senaste exemplet på detta är givetvis 1999 års litteraturenkät.
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För att undvika de gångna misstagen vi gjort när det gäller utformning av enkäter,
har världsstyrelsen anlitat en professionell enkätmakare/statistiker som hjälp till att utforma
enkäten till denna fas av projektet. Vi har också beslutat att frågor som gäller Basic Text och
Lilla vita häftet i denna enkät ska vara så tydliga och enkla som möjligt. Vi planerar att
arbeta med den professionelle för att utesluta eller minimera svar som kan tolkas på många
sätt. Det andra problem vi haft har varit brist på resurser som krävs för att analysera
informationen vi får in. Helt ärligt var detta en fråga om dålig planering och förberedelse
som vi kommer att ta itu med i detta projekt.
Lilla vita häftet potentiellt en separat fråga
Det kan också vara möjligt att överväga Lilla vita häftet separat från övervägandena av en
utvärderingsprocess för Basic Text. Förvisso har, precis som Basic Text har sin historia av
gångna ändringar och dessa ändringars inverkan på våra medlemmar, också Lilla vita häftet
haft sin egen andel kontroverser. När det gäller Basic Text och Lilla vita häftets process, är
det möjligt att konferensen kan överväga att utvärdera och/eller ändra den ena och inte den
andra. Världsstyrelsen varken stöder eller avråder från en sådan uppdelning av denna fråga,
men vi tar med den här som ytterligare en möjlighet som kan övervägas i processen.
Mycket för konferensen att överväga
För oss är det viktigaste att en revideringsprocess av Basic Text och Lilla vita häftet förvisso
kommer att bli ett enormt företag och nästan säkert kommer att kräva enorma mänskliga
och ekonomiska resurser att färdigställa. Dessutom förblir också Basic Text världsservicens
största källa till inkomst, vilket framstår som bevis för bokens värde som den för närvarande
existerar. Världsstyrelsen vill inte genomföra ett så enormt projekt om inte och förrän det
finns ett mycket klart gemenskapsstöd för ett sådant projekt. Därför avser "planera att
planera"-processen att tillhandahålla alla berörda med en mycket klar riktning och syfte om
hur vi bäst ska gå vidare med varje framtida arbete inom detta område.

SponsorskapsProjektet
News Flash – GÅ VIDARE
Vid WSC 2000 antogs motion nr 3 enhälligt. I december 2000, skickade världsstyrelsen ut
en News Flash som bad om idéer och koncept rörande sponsorskap för att uppnå två
saker: (1) att på ett positivt sätt gå vidare med mandatet från ett enhälligt antagande av
motion nr 3; och (2) att faktiskt erhålla input och material till detta projekt från
gemenskapen. (Denna News Flash finns fortfarande tillgängligt på www.na.org eller på
begäran.) Svaret från gemenskapen var otroligt: vi fick in en enorm mängd input, både i
form av filosofiska förslag och nedskrivna erfarenheter av sponsorskap från våra
medlemmar. Detta material omfattade talande nog input från många internationella
medlemmar. Vi är tacksamma gentemot alla de medlemmar, grupper och
servicekommittéer som tog sig tiden att lämna in skriven input och gentemot arbetsgruppen
för utvärdering av sponsorskap, som gjorde ett fint jobb med att hålla reda på all input som
kom in.
SponsorskapsProjektet
Vid utvärderandet av de högar av material vi fick in från medlemmarna, insåg vi att vi hade
tillräckligt med idéer och information till en bokvolym. Vårt förslag är att utveckla en bok
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som är omkring 100 sidor lång och skapa en ny IP av bokens material, vilken skulle ersätta
den existerande IP:n om sponsorskap. För att motsvara gemenskapens behov kommer den
föreslagna planen att ha ett tidsschema som möjliggör antagande vid WSC 2004. Denna
bok kommer inte att bli ett "hur man"-verk om sponsorskap. I stället hoppas vi producera en
text som kommer att vara ett delande av många medlemmars röster, tala om deras
erfarenheter med olika sponsorskapskoncept och metoder. Den input vi fick in visar att det
finns många koncept och metoder bland våra medlemmar. Så hellre än att godtyckligt välja
vad som kan vara "rätt" eller "fel" enlig en grupps åsikt eller erfarenhet, tror vi att en text
som delar många olika perspektiv och metoder kommer att låta våra medlemmar "ta vad de
behöver och lämna resten" ur NA:s föreslagna sponsorskapsbok.
UTVECKLINGSPROCESSEN FÖR Sponsorskap
Gemenskapens önskan om sponsorskapslitteratur tycks angelägen. Därför är vårt mål att ha
med en godkännandeform för sponsorskapsprojektet i 2004 års Conference Agenda
Report. För att uppnå detta innefattar vårt förslag fortsatt begäran om källmaterial till
31 december 2001, tillsammans med en accelererad utvecklingsprocess.
Vår föregångare är den accelererade utvecklingsprocessen som användes för Just for
Today, men vi modifierar utvecklingsprocessen och försöker med något nytt för detta stycke
litteratur. I processen för JFT tillhandahöll NA-medlemmar och lokala litteraturkommittéer
(främst från hela Förenta Staterna) input till världslitteraturkommittén i början av projektet
och sedan, när ett team personal faktiskt skrivit utkast, fick dessa lokala kommittéer en del
av de dagliga utkasten till boken. Vid denna punkt kunde de sedan endera göra "tummen
upp" eller "tummen ned" för utkasten före världsservicekonferensen. Slutligen producerades
boken relativt snabbt när man väl var överens om processen.
På liknande sätt är vad vi hittills fått in en aldrig tidigare skådad mängd utkast som
källmaterial. Detta källmaterial innehåller era idéer och er input om vad ni vill ha, snarare än
reaktioner på ett utkast som redan utvecklats. Vi tror att detta är ett effektivt sätt för en
global gemenskap att sant påverka inriktningen, omfånget och innehållet i ett nytt stycke
tillfrisknandelitteratur. Med konferensens godkännande av sponsorskapsprojektplanen vid
WSC 2002, föreslår vi att vi använder detta källmaterial och den vanliga
utvecklingsprocessen: en arbetsgrupp med personal som skriver och stödjer.
Dessutom har vi diskuterat att ha en mycket kort, frivillig, gransknings- och input
period när det gäller bokens första del. Utkastet till bokens första del skulle då skickas till
alla medlemmar och kommittéer som har uttryckt intresse av att delta. Denna granskning av
första delen av boken skulle låta oss bedöma huruvida vi konceptuellt är på rätt spår.
Eftersom vi föreslår en så annorlunda bok jämfört med allt vi tidigare utvecklat, har vi inte
bestämt oss när det gäller många av detaljerna i detta projekt. En omfattande bild av
projektet kommer att vara tillgänglig i den projektplan som presenteras för WSC 2002.
Tidigare har input rad-för-rad tagit oerhörda resurser från gemenskapen, personalen, och
styrelsen eller kommittén, utan att på något avgörande sätt påverka utkastet. Dessutom kan
detta slags granskning och input inte andvändas effektivt om vi försöker göra ett utkast om
något som avspeglar ett omfång av erfarenheter snarare än att representera en synvinkel.
Vår historia visar att våra medlemmar kommer att stödja det material som avspeglar deras
egna personliga erfarenheter och kommer att föreslå att de delar som inte gör det ska
strykas eller ändras. Därför tror vi att det inte är användbart eller produktivt att skicka ut
ytterligare kapitel till konceptuell granskning och input.
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Projektplanen avslutas med att boken skickas ut på en godkännandeperiod på minst
150 dagar, vilket överskrider den 90-dagarsperiod som användes i tidigare
litteraturutvecklingsprojekt. Vi tror att denna process inte bara kommer att garantera en
snabb utveckling av vårt nyaste bokprojekt, utan också erbjuda oss möjligheten att prova
något nytt som avspeglar det vi ser som den bästa praktiska metoden att garantera en
produkt med högsta kvalitet och använda den effektivaste metoden för att tjäna
gemenskapen.
BEHOVET AV PRIORITERINGAR
De faktiskt begränsade världsserviceresurserna pekar ut en annan del av verkligheten vi
måste beakta i alla framtida världsserviceprojekt: behovet att våra medlemmar hjälper till
med prioritering av projekt vid konferensen. En del av denna verklighet omfattar också
behovet att vi alla är mycket klarare om vad vår litteratur "begär" i förhållande till var vår
litteratur "behöver".
Hur som helst kan det för många medlemmar framstå som om problemet med
prioritering av litteraturprojekt handlar om att om världsservicen hade mer tid för varje
projekt, skulle vi få produkter med högre kvalitet på våra litteraturbord, eftersom en utökad
process skulle låta oss ha längre perioder av granskning och input, och så vidare. Detta
verkar vid första anblicken logiskt, men verkligheten är att den verkliga frågan för
litteraturutveckling i vår nuvarande verklighet handlar om resurser, inklusive begränsade
tidsramar. Vi anser att fyra år är tillräcklig tid för att utveckla och skicka ut till godkännande
etthundra sidor med material som behandlar ett ämne som vår gemenskap har en hel del
erfarenhet av (vilket visas av mängden input vi fick in). Vi anser också att det inte skulle
vara produktivt med utökad granskning och input. Men för ett annat projekt skulle vi kanske
föreslå något helt annat.
Att ta sig mer tid med ett projekt garanterar inte ett bättre projekt i slutet av
processen och det betyder dessutom att andra projekt måste träda tillbaka för projektet
med högsta prioritet. Medan styrelsen inte önskar ta på sig att tala om för gemenskapen
vad den ska eller inte ska vilja när det gäller detta dilemma, hoppas vi att medlemmar
förstår den praktiska verkligheten med våra begränsade resurser och att konsekvenserna
kan bli att skapa otympliga eller utdragna tidsgränser för andra prioriterade projekt.
Vi behöver er hjälp för att lyckas
För att projektplanen med sponsorskap ska lyckas, måste vi skapa ett partnerskap. Vi ber
RD:rna informera gemenskapen om vår plan, att uppmuntra dem att registrera sig hos WSO
för att delta i granskningsprocessen. Vi ska utarbeta detaljerna för registreringsprocessen
före konferensen. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans för att skapa ett stycke litteratur
om sponsorskap som gemenskapen kommer att välkomna.
Nuvarande verklighet
Som vi sa i början av den här rapporten, är världsstyrelsen mycket klar över sin plikt att
motsvara och utföra världsservicekonferensens vilja. Vi tror att de ovanstående
projektförslagen och den rapporterade informationen respresenterar detta. Samtidigt har vi
försökt att vara försiktiga i utformandet av dessa projekt, speciellt när det gäller tre saker:
A. Den begränsade tillgängligheten av resurser inom vårt nuvarande system;
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B. Behovet att bättre avspegla en världsomfattande gemenskaps mångfald; och
C. Behovet av att tänka på att skapa föregångare för framtida litteraturutvecklingsprojekt
utan att ha haft de nödvändiga gemenskapsomfattande diskussionerna om en
långsiktig utvecklingsplan.
Denna utvecklingsplan kommer själv givetvis att behöva utvecklas ur en omfattande
dialog mellan världsservicen och gemenskapen om den process som är nödvändig för att
skapa gemenskapsgodkänd litteratur.
Under tiden som dessa projekt sätts igång, kommer ytterligare resurser att
användas, där de finns tillgängliga, för att fortsätta med den pågående dialog som är
nödvändig för att skapa grunderna för diskussionerna om den "stora frågan" som detaljerat
tas upp i denna rapport. Som vi har upprepat genom hela rapporten, kommer sådana
diskussioner att vara avgörande för den framtida framgången för vår litteraturutveckling.
utmaningar

De utmaningar vi står inför i utvecklandet av både nuvarande och framtida litteraturprojekt
är oerhörda. Bland dessa utmaningar finns:
A. våra begränsade världsserviceresurser,
B. behovet att tillfredsställa våra medlemmars begär och behov när det gäller
tillfrisknandelitteratur, och komma överens om en uppsättning prioriteringar,
C. framför allt, behovet att skapa och bibehålla tillit bland våra medlemmar - tillit till att
världsstyrelsen både är lyhörd och ansvarsfull när det gäller utvecklandet av
litteratur och litteraturutvecklingsprocesser.
Vi avser att göra vår del när det gäller att bemöta dessa utmaningar, nu och i
framtiden, men vi kan definitivt inte göra det utan betydande hjälp från gemenskapen. Vi
hoppas att den här rapporten ska påbörja den nödvändiga dialogen mellan världsservicen
och gemenskapen, så att vi tillsammans kan skapa såväl litteraturutvecklingsprocesser som
litteratur som kommer att tjäna vårt växande antal internationella medlemmar under
kommande år. Vårt hopp är förvisso att en dag har "varje beroende i världen möjlighet att
erfara vårt budskap på sitt egen språk och kultur och finna möjligheten till ett nytt sätt att
leva".
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REGIONSMOTIONER
Som vi sa i inledningen till denna Conference Agenda Report, har de senaste tre
konferenserna skapat en ny styrelse, en ny process för diskussion och beaktande av projekt,
en ny process för diskuterandet och beaktandet av projekt, en ny godkännandeprocess för
servicematerial och ett nytt syfte både för Conference Agenda Report och den nya
världsservicekonferensen som hålls vartannat år. Som konferensdeltagare har vi alla
mycket att lära om detta nya system. Vi kommer att tillbringa en avsevärd tid på den
kommande WSC med att diskutera vad den policy vi har antagit innebär och hur denna
policy kan hjälpa världsservicen att bättre tjäna en världsomfattande gemenskap.
Många av de motioner som erbjuds här kringgår policyn, eller avsikten med policyn,
som WSC antagit efter år av inventering. Hela resolutionsgruppens arbete från 1995-1996
baserades på utpekandet av problem. Dessa problem grundades på information som
samlades in från Composite Group’s rapport från 1995, konsultens rapport från 1995,
TWGWSS, och En guide till lokal service i Anonyma Narkomaner och antogs slutgiltigt av
1995 års världsservicekonferens. Dessa fem problem är 1) Brist på vision för WSO
(världsservicekontoret), WCC (världskonventets bolag), och WSC (världsservicekonferensen),
2) Brist på strategisk plan, 3) Rätt storlek på kommittéer och styrelser, 4) Integrering av
managementtekniker för världsservicen, och 5) Att effektivare föra budskapet om hopp
vidare till den beroende som lider.
Om vi fortsätter att ge anvisning till världsservicen med specifika motioner om nya
projekt, snarare än som en del av en WSC-diskussion om prioriteringarna för nästa tvååriga
konferenscykel, har vi inte gjort mycket för att rätta till problemen med bristen på strategisk
plan eller integrerandet av managementtekniker för världsservicen. Utan diskussioner om
systemet vi skapat, kommer vi heller inte att behandla bristen på vision för WSC. Och den
yttersta anledningen till att allt detta är viktigt är densamma som anledningen till att vi
tillbringade fem år med en inventeringsprocess: att effektivare föra budskapet om hopp
vidare till den beroende som fortfarande lider.
Vi hade en lång debatt om hur dessa motioner skulle presenteras. Endast en av
dessa motioner skickades till oss under en tidsram som hade låtit oss erbjuda delegaten
hjälp med formuleringarna, den påverkade policyn och sättet att behandla ämnet. Tre
regionsmotioner drogs tillbaka av motionsställarna i allra sista minuten av olika anledningar.
Två motioner drogs faktiskt tillbaka av oss när formuleringarna och policyn inte kunde lösas.
Vad vi alla strävar efter att åstadkomma uttrycks i Temporary Working Guide:
“Grunden för konferensens arbetscykel är kommunikation, för att skapa en effektiv dialog
mellan världsservicens delar, inklusive delegaterna, och gemenskapen. Kommunikationer
som uppmuntrar nya idéer, öppet deltagande och möjligheten till dialog bidrar till att skapa
konsensus och främja enighet. För att vara framgångsrik måste information smidigt och
öppet gå fram och tillbaka. Ansvaret för en god kommunikation vilar på alla.
Till och med vår åsikt att många av dessa motioner ska presenteras och behandlas
på ett annat sätt i det nuvarande systemet, var inte vår största svårighet. Genom att tvinga
in dessa saker i motioner, fick vi ett brett spektra av problem med motionernas detaljer.
Många av regionerna kunde inte peka ut den policy som påverkas utan stor insats av NAWS
personal och världsstyrelsen. De flesta motioner skickades inte till oss förrän vid deadline.

Sid 21

2002 Konferensens agendarapport

Formuleringarna i de flesta av motionerna och avsikten kunde inte läggas fram som de var
skrivna. För en del var det svårt att hålla motiveringarna till etthundrafemtio ord. Vi har flera
motioner där motionen, avsikten och motiveringen inte stämmer överens. Många av dessa
problem kunde ha minimerats eller undanröjts på olika sätt, en delegat kunde använda
Conference Report för att presentera en idé, och/eller ha diskussionen vid konferensen.
Vi erbjuder denna information här på grund av diskussionerna om dessa frågor som
planeras för WSC 2002. Vi befinner oss i en mycket bekant situation som vi upprepade
gånger presenterat för konferensen som en situation som inte fungerar och som upptar
otroliga mänskliga och ekonomiska resurser. Vi är bekymrade över att vi alla arbetat så hårt
för att utveckla något nytt, bara för att falla tillbaka i gamla vanor. En huvudanledning till att
påverkad policy skulle införas i varje motion i CAR var att delegater hade workshops om
motionerna i sina regioner och kom sedan till konferensen och fick ny information om den
föreslagna motionens inverkan. Vi planerar att ha en diskussion vid WSC 2002 om de
gångna svårigheterna med specifika motioner och vad vi skulle vilja se i framtiden. Vi
erbjuder denna information för att förbereda delegater och alla som deltar i diskussionerna
om CAR.
Motion 4: Att världsstyrelsen undersöker och utforskar en del möjliga sätt att samla och
publicera serviceerfarenhet från NA:s gemenskap med syftet att hjälpa NA-medlemmar
att lära mer om GSR:ers function. Världsstyrelsen ska rapportera resultaten av sin
undersökning till konferensdeltagarna.
Avsikt: Att världsstyrelsen beaktar möjliga sätt att göra information om GSR:ers funktion
tillgänglig för gemenskapen, och rapportera till konferensdeltagarna.
Ställd av: Regionen Colombia
Ekonomisk inverkan: Det är inte möjligt att förutsäga inverkan av denna motion eftersom
metoden för att åstadkomma motionen för närvarande är okänd.
Påverkad policy: Denna motion skulle inte direkt påverka någon WSC-policy.
Regionens motivering: Att publicera information om GSR:ers funktion skulle vara till hjälp för
våra medlemmar på många sätt. Det skulle kunna hjälpa dem att utbildas och motiveras
genom att betona GSR:ens funktion genom utbyte och delande av erfarenhet och skriftlig
input. Det kommer att hjälpa våra medlemmar att underlätta att bygga "en bro till service"
för våra gruppers vanliga medlemmar och kommer att stärka medlemmarnas deltagande
under beslut och diskussionsprocesser när det gäller världsserviceangelägenheter. Det finns
många möjliga sätt att publicera detta slags information: The NA Way, i en publikation som
skickas ut till NA-grupper, i en handbok för GSR:er, osv. Vi bör undersöka dessa möjligheter.
Världsstyrelsens rekommendation: Vi ser inte detta som med högre prioritet än det vi
arbetar med eller har föreslagit. Konferensen har fastslagit prioriteringar för utvecklandet av
både tillfrisknande- och servicematerial som kommer att ta oss många år att färdigställa. Vi
stöder idén att samla och för gemenskapen tillhandahålla många olika slags
grupperfarenheter, inklusive GSR:ernas, men vi anser inte att vi kan göra detta nu. Vi anser
också att iden ska diskuteras vid konferensen snarare än behandlas med en motion.
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Motion 5: Att anvisa världsstyrelsen och världsservicekontoret (WSO) att låta alla
erkända NA-grupper, servicestyrelser och -kommittéer att tillhandahålla elektroniskt
gjorda tillägg och ändringar av sin mötesinformation i NAWS databas genom att
tillhandahålla den aktuellaste, korrektaste och fullständiga möteslistan. Det skulle vara
nödvändigt att listan innefattade all information som krävs av teknologin i NAWS
databasprogram, som betecknas som "obligatoriska fält".
Avsikt: Att ge NA-grupper, styrelser och kommittéer som redan upprätthåller en elektronisk
version av sin möteslista förmågan att tillhandahålla den till världsservicen för att uppdatera
NAWS databas på ett automatiserat sätt.
Ställd av: Southern California Region
Ekonomisk inverkan: När vi fick in motionen frågade vi vår programleverantör men eftersom
vårt program är en anpassad version av deras program som passar våra specifika behov,
hade de inget enkelt sätt att ge oss en kostnadsuppskattning. De informerade oss att vi
skulle få betala dem 110 US dollar i timmen för att utveckla en programspecifikation för
denna förändring. Vi anser inte att det är ansvarsfullt att ta denna ganska stora kostnad för
att detta ytterligare arbete ska göras för att ge oss en specifik kostnadsuppskattning här.
Påverkad policy: Denna motion skulle inte direkt ändra någon WSC-policy.
Regionens motivering: Att skapa en korrekt möteslista är en krävande uppgift. NAWS har
nyligen beslutat att publicera mötesinformation på internet. Därmed står vi inför en ny
uppgift, att bibehålla korrekt mötesinformation på NAWS hemsida. NAWS försöker möta
denna utmaning genom att skapa en internetbaserad dataportallösning för att lösa detta
problem. Vi tror att det är väsentligt att också tillhandahålla en metod för servicestyrelser att
skicka sina mötesdata till NAWS en masse, och använda ett standardiserat format för byte
av information. Detta kommer att eliminera behovet att knappa in data i system som för
närvarande används av distrikt och regioner, och sedan knappa in det på nytt i NAWS
system, därigenom uppta mänskliga resurser och eliminera de fel ett sådant knappande
skapar. Vi tror att den största icke-service vi kan göra i offentlig information är att publicera
inkorrekta möteslistor. Vi hoppas skapandet av detta nya inslag kommer att minimera den
möjligheten för hela världen.
Världsstyrelsens rekommendation: Världssservicens databas skapades för att möjliggöra
kontakt och kommunikation med betrodda tjänare, grupper, distrikt och regioner. Den
nuvarande versionen av The NA Way Magazine var vårt första försök att på ett rutinmässigt
sätt kommunicera direkt med grupper. Förutom prenumerationer, registrerar denna databas
konvent och konferensregistreringar, donationer, vår servicestrukturs hierarki, utskick,
speciella projekt och mycket annat som vårt gamla system inte kunde följa. När vi beslutade
att köpa en ny databas med internetkapacitet, beslutade vi att publicera
mötesinformationen vi har på internet som en service till våra medlemmar. Vi rapporterade
upprepade gånger om att vi visste att mycket av denna information inte var korrekt och att
det skulle krävas stora ansträngningar av grupper, distrikt, regioner och NAWS för att få
denna information uppdaterad och upprätthålla detta. Med detta syfte är vi i slutstadiet för
att tillhandahålla möjligheten för distrikts- och/eller regionsutvalda internetkontakter att
direkt föra in information i vårt system. För nuvarande kan grupper e-maila uppdaterad
information direkt från möteslistan on line till WSO.
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Vi gör redan det denna motion ber om men inte det som sägs i dess avsikt. Avsikten ber att
en lista från ett distrikt eller en region automatiskt uppdaterar vår databas. Vi anser inte att
det är realistiskt att vänta sig att en enda källa till information korrekt kan importeras till
många olika tabeller när det gäller det slags information vi håller. Vi håller automatiskt med
elektroniska filer med den information vi har lagrat till distrikt och regioner på begäran.
Denna fil uppdateras sedan och skickas tillbaka till oss. Det slutliga steget kräver att en
NAWS-anställd manuellt för in informationen i vår databas.
Även om det finns många faktorer som komplicerar frågan, är den mest grundläggande
enkla standardvärden för inknappning. Dessa skulle behöva vara konsekventa och
förståeliga på många olika språk för att detta slags metod skulle vara framgångsrik. Vi har
tagit stora kostnader för att skapa denna nya databas med internetkapacitet och haft
många dröjsmål och svårigheter. Vi hoppas med det nya systemet att många distrikt och
regioner kommer att välja att föra in denna information själva, men vi kommer att fortsätta
att föra in information åt dem som väljer att inte göra det. Hellre än att gå in på en lång
tekniskt förklaring som många av oss kanske förstår, eller ej, ber vi om ert tålamod och att
ni låter oss göra färdigt den metod vi just nu färdigställer efter år av modifikationer och
kostnader. Vi tror att detta är bästa sättet för en växande gemenskap.
Motion 6: NA:s världsservice ska organisera, vara värd för och arrangera det första mötet
för en ny församling av Förenta Staternas regioner år 2005. Denna församling ska vara
ett tredagarsevenemang som hålls i den mest kostnadseffektiva, centralt belägna
staden i Förenta Staterna för att uppmuntra så många regioner inom Förenta Staterna
som möjligt att närvara och delta. Denna församling ska vara ett engångsansvar för NA:s
världsservice. Varje region ska ansvara för kostnader för övernattning och mat till sina
respektive deltagare, såväl som resor till och från församlingen. I församlingens
dagordning ska följande punkter ingå:
1 Diskussion av församlingens riktlinjer
2 Ekonomiskt ansvar för framtida församlingar
3 Uppdrags-/visionsdiskussion
Avsikt: Att tillhandahålla ett schemalagt forum för alla Förenta Staternas regioner där de kan
samlas i en anda av enighet för att främja vår gemenskaps huvudsyfte och behandla lokala
frågor som inte lämpar sig för världsservicekonferensen.
Ställd av: South Florida Region
Ekonomisk inverkan: Det finns i praktiken inget sätt att uppskatta de specifika kostnaderna
för denna motion.
Påverkad policy: Den här motionen skulle inte direkt ändra någon WSC-policy.
Regionens motivering: Medan zonforumen i USA fyller ett stort tomrum när det gäller att ena
vår gemenskap, finns inget forum där USA:s regioner kan samlas för att behandla särskilda
USA-angelägenheter. Nationella forum har utvecklats under många år. En grupp av
geografiskt kopplade regioner som inte slutit sig samman för att bilda ett nationellt forum, är
USA:s regioner.
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“…en majoritet (omkring 70 procent, faktiskt) av WSC:s deltagare vill ha betydande
förändringar någon gång i framtiden … det enda som står klart är att vad som än händer
med resolution A och varje förändring av representationen och deltagandet vid en
världsservicekonferens, måste komma från regionsdelegaterna och deras respektive
regioner. … om upprätthållandet av vår globala enighet förblir en av världsservicens
prioriteringar, kommer en sådan process att vara väsentlig för världsservicekonferensens
framtida effektivitet." Transition Group Report, Resolution A, mars 1998
Världsstyrelsens rekommendation: Snarare än att ens gå in på diskussionen av denna fråga
och dess historia, är vår övertygelse att detta inte ska vara ett världsserviceansvar eller en
beslut för WSC. Världsservicekonferensens syfte är klart uttryckt “Konferensens
avhandlingar tjänar ett varierat medlemskaps behov av olika språk och kulturer och
behandlar utmaningen hur man tillhandahåller effektiv service till NA-grupper över hela
världen. Konferensen arbetar för hela NA:s bästa, och tar med både nuvarande och framtida
behov i beräkningen.”
Andra forum är zonförsamlingar, och ingen av dem har skapats av WSC. Om USA:s regioner
vill att detta ska ske, bör de ta det beslutet och besluta hur de bäst uppnår det. Denna
motion hänvisar till en USA-församling, medan motiveringen hänvisar till resolution A och
deltagande vid konferensen. Vår rekommendation behandlar endast motionen och
behandlar inte det som finns i motiveringen.
Motion 7: Att ha ett sexårigt moratorium för installerandet av nya regioner i Förenta
Staterna.
Avsikt: Att stoppa installerandet av nya regioner i Förenta Staterna till år 2008.
Ställd av: Show Me Region
Ekonomisk inverkan: Som ett resultat av frysandet av antalet delegater från USA, skulle
utgifterna för ökade reseersättningar inte öka på sex år.
Påverkad policy: Den här motionen skulle direkt påverka följande WSC-policy:
A Temporary Working Guide to Our World Service Structure (maj 2000 utgåvan)
Följande avdelningar skulle revideras::
Sid 24, Kriterier för erkännandet av nya konferensdeltagare:
1 En ny region har rätt att ansöka om erkännande som konferensdeltagare sedan den fungerat
som serviceorgan i åtminstone tre år. För regioner som bildas ur en redan existerande region,
måste den nybildade regionen ha fungerat som separat organ i åtminstone tre år.
3 En region som motsvarar dessa kriterier kan sedan inleda sin begäran att erkännas som
konferensdeltagare genom att lämna in en avsiktsförklaring till världsstyrelsen minst ett år före
en världsservicekonferens.

Regionens motivering: När resolutionerna presenterades av resolutionsgruppen som svar på
problem som pekats ut av Composite Group, påpekades det att resolutionerna att bilda en
världsstyrelse, skapa en enhetlig budget och gå vidare till en tvåårig konferenscykel alla
skulle antas tillsammans. Deras resonemang var att resolutionerna som föreslogs endast
fungerade när de alla var del av samma världsservicestruktur. Men konferensen har inte
tagit några betydande steg mot att installera resolution A och vi anser att om vi fortsätter att
ignorera det, kommer de förändringar vi gjort inte att få någon varaktig inverkan. Vi tror att
denna motion behandlar resolutions A:s primära mål. Genom att bromsa tillväxten av det
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totala antalet representanter och tillhandahålla en mer jämlik representation från alla
geografiska entiteter, hoppas vi gå vidare till att uppmuntra en konsensusbaserad process
för beslutsfattande.
Världsstyrelsens rekommendation: Vid WSC 2000 antog konferensen mycket policy för att
skapa den nya tvååriga världsservicekonferensen. Ett av dessa är kriteriet för erkännandet
av nya konferensdeltagare. Det kriterium som antogs fokuserades på att kontrollera
konferensens tillväxt, fokuserade särskilt USA:s regioner, enligt formuleringarna i CAR som
åtföljde denna policy. Konferensen kommer att se svar på frågor som: Tror ni att er region
tillför en röst eller ett värde till konferensen som inte finns i det nuvarande organet? Liksom
andra frågor. Som det stod i CAR 2000 är många av dessa formuleringar riktade till nya
USA-regioner som önskar bli konferensdeltagare. Konferensen kommer att få en rapport och
rekommendation från världsstyrelsen, som arbetar tillsammans med arbetsgruppen som
tilldelades denna process vid WSC 2002. Då kommer konferensen att ha en diskussion om
processen såväl som om de specifika inblandade regionerna. Konferensen kan erkänna
eller inte erkänna en region som ny konferensdeltagare sedan den fått en rapport och
information. Vi rekommenderar eftertryckligt att vi provar denna nya policy för att se om den
motsvarar våra behov innan vi börjar förändra den.
Motion 8: Att Anonyma Narkomaners världsservices litteraturförsäljningspolicy för USA
och Kanada ändras så att den avspeglar en ökning på sju procent av den rabattpolicy för
alla kunder som ingår årliga kontrakt med världsservicekontoret (WSO).
Avsikt: Att ändra rabattstrukturen i NAWS litteraturförsäljningspolicy för USA och Kanada.
Ställd av: Greater Philadelphia Region
Ekonomisk inverkan: Om man tar den exakta ordalydelsen i motionen, som hänvisar till en
sjuprocentig tillbakagång, skulle man ta försäljningen till denna kundgrupp från förra året, 2
949 835 US dollar och beräkna ytterligare sju procent i rabatt, vilket skulle bli 206 488 US
dollar per år som den minsta möjliga minskningen av NAWS inkomst. Rabattnivåerna
baseras på dollarnivån av köp så vi skulle behöva gå tillbaka på alla rabattnivåer för att
avspegla den sjuprocentiga minskningen för alla kunder i denna kategori genom att öka
deras respektive rabattnivåer. Den maximala effekten av den förändringen kunde bli så
mycket som att lägga till sju procent av den maximala rabatten som är tillåten idag, vilket är
24 procent, totalt 31 procent. Detta skulle potentiellt innebära att faktiskt tio procent av de
2 949 835 US dollarna, eller 294 984 US dollar i årlig inkomstreduktion är möjlig.
Påverkad policy: Denna motion skulle inte direkt ändra någon WSC policy.
Regionens motivering: Att skära ned rabatter för servicekontor med 11 - 16 procent har
dramatiskt påverkat NA-gemenskapernas sätt att tillhandahålla service. Den sjunde
traditionen har inte ökat, medan kostnaderna för att föra budskapet vidare gjort det.
Rabatten från WSO används inte bara för att upprätthålla servicekontoren, utan bidrar
också till den övergripande välfärden för den lokala NA-servicestrukturen, vare sig det är
helplines eller SI-litteratur. Det är orimligt att fortsätta att be gemenskapen att acceptera
prisökningar och heller inte rättvist att en nykomling inte har råd med kostnaden för en
Basic Text. NA består inte av människor med bra ekonomi, utan tacksamma människor som
försöker hitta tillbaka till samhället. Litteraturförsäljningen har stagnerat i och med de nyliga
ökningarna. Den nuvarande försäljningspolicyn har skapat en oss-gentemot-dem-atmosfär
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både på världs- och lokalnivån. WSO kan inte längre säga att vi ska dra åt svångremmen och
fortsätta att eliminera medlen vi har för att överleva.
Världsstyrelsens rekommendation: Behovet att utveckla en affärsplan för WSO var något
som blev fokus för dåvarande WSO Board of Directors (BOD) under senare delen av 1994.
Men under perioden av skapandet av planen och efter att ha erfarit det värsta ekonomiska
året i WSO:s historia (1996), installerade WSO BOD en femårig affärsplan. Då denna plan
tillkom i januari 1998 hade WSO allvarligt förbrukat sitt lager och erfarit de enda
avskedandena i sin historia. Styrelsen var då, liksom konferensen ställd inför beslutet att
ändra karaktären på världsservicekontoret (WSO) och den service det tillhandahåller eller
förändra en del av dess affärsrutiner. En del av den diskussionen pekade på att vi behöver
se på hur vi finansierar vår service, på den lokala nivån och i världsservicen.
En del av affärsplanen riktades till litteraturförsäljningspolicy, som omfattade en
omstrukturering av WSO:s rabattpolicy. Dessa förändringar diskuterades utförligt med
konferensen och servicekontor. I en ansträngning att ge WSO:s kunder den bästa
möjligheten att anta en gradvis minskning av sina inkomster, spikades dessa förändringar
tidigt 1997 och installerades i tre gradvisa stadier från januari 1998 till och med januari
2001. Under alla dessa år har WSO försökt arbeta med lokala servicecentra för att bistå
dem i anpassandet till förändringarna i policy genom övergångsperioden. Detta bistånd
fortsätter för en del, inklusive den region som lägger fram denna motion, än idag. Den
övergripande rabattnivån för 1997 var 25 procent eller 1 418 925 US dollar. För året juli
2000 – jun 2001, var den övergripande rabattnivån 17 procent, eller 936 419 US dollar. Av
denna totala rabattsumma gick 85 procent eller 795 920 US dollar till kontraktskunder.
1997 hade WSO utgifter för mindre än en verksamhetsdag i reserv. Från juni 2001 har
NAWS 39.8 verksamhetsdagar i reserv, främst på grund av konsolideringen av vårt
ekonomiska system och förändringarna av litteraturförsäljningspolicyn. Konferensen har
upprepade gånger sagt att pris- och försäljningspolicy är världsservicens sfär, på grund av
frågornas komplexitet, även om alla idéer och föreslagna förändringar har diskuterats
utförligt på konferensen. Slutresultatet av diskussionerna 1997 och 1998 blev en
kompromiss som skulle låta gemenskapens främsta servicecentra överleva och lägga en del
av ansvaret för att finansiera lokal service tillbaka till de lokala gemenskaper som väljer att
skapa kontor. Det finns för närvarande bara 13 kontraktskunder och elva av dem är
servicekontor. Eftersom den här motionen försöker motverka en av de mest betydande
förändringar som WSO har gjort för att bidra till att stabilisera sin ekonomiska verksamhet,
stöder vi inte den inte.
Motion 9: Att Anonyma Narkomaners världsservice ger de kunder som är engagerade i
årliga kontrakt under Anonyma Narkomaners världsservices litteraturförsäljningspolicy
för Förenta Staterna och Kanada sextio dagars i stället för trettio dagars
betalningsvillkor.
Avsikt: Att ändra kredittermerna för NAWS kontraktskunder.
Ställd av: Greater Philadelphia Region
Ekonomisk inverkan: Motionen skulle ha viss allmän påverkan på NAWS kontantflöde, men
den specifika mängden är inte möjlig att förutsäga.
Påverkad policy: Den här motionen skulle inte direkt ändra någon WSC-policy.
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Regionens motivering: Ingen inlämnad.
Världsstyrelsens rekommendation: USA:s och Kanadas försäljningspolicy gav tidigare sextio
dagars betalningsvillkor för kreditkunder. 1998, när försäljningspolicyn ändrades för att
tillåta betalningsvillkor på trettio (30) dagar. Detta gjordes för att WSO måste betala sina
räkningar och leverantörer på trettio dagar eller mindre och inte kunde betala sina räkningar
med kunder som betalade på sextio dagar (60) dagar. Förändringen reflekterade
standardmässig affärspraxis i USA.
Även med trettio (30) dagars villkor är genomsnittsantalet dagar det tar att få in en faktura
närmare fyrtiofem (45) dagar. Detta beror på att NAWS inte fakturerar en kund förrän flera
dagar efter det att ordern verkställts. Det finns flera kunder som då och då inte lever upp till
nuvarande villkor. NAWS har inte slutat att sända litteratur när de nuvarande villkoren inte
uppfyllts. Trots att vi försöker arbeta med de kunder som inte kan motsvara
betalningsvillkoren, är detta undantag snarare än regel. Antagandet av denna motion skulle
utsträcka den genomsnittsperioden för införsel av fakturor med ytterligare trettio (30) dagar,
Vi tror inte att en motion i CAR ska användas för att hantera den här frågan eller att dessa
förändringar är praktiska.
Motion 10: Att låta världsstyrelsen fördröja utvärderingsprojektet för Basic Text till 2006
så vi kan ägna mer tid åt utveckling och granskning inom sponsorskapsprojektet.
Avsikt: Att fördröja utvärderingsprojektet för Basic Text och utöka tidsramen för
sponsorskapsprojektet med två år.
Ställd av: Mountaineer Region
Ekonomisk inverkan: Ingen omedelbar ekonomisk inverkan.
Påverkad policy: Denna motion skulle ändra följande WSC-policy:
A Temporary Working Guide to Our World Service Structure (maj 2000 utgåvan)
Följande godkända beslut skulle revideras:
Sid 42, datum 05/01/00: Att gemenskapen fortsätter med en omfattande värdering av
revideringar och tillägg till hela Basic Text och Lilla vita häftet och att världsstyrelsen erbjuder en
detaljerad projektplan för att påbörja denna värdering 2004.

Regionens motivering: Vi anser att allteftersom ny information kommer fram är det viktig att
vara flexibel. När vi tog motion 2 (b) i CAR 2000 insåg vi inte de tidsbegränsningar som
beslutet skulle skapa för sponsorskapsprojektet. Vi anser att sponsorskapsprojektet skulle
främjas mycket av mer tid, både för utveckling och granskning, vi anser dessutom att genom
att göra det kan vi producera det bästa möjliga materialet om sponsorskap. Eftersom vi
saknar resurserna att göra båda projekten samtidigt, önskar vi ge världsstyrelsen lite
flexibilitet när det gäller att påbörja utvärderingen av Basic Text.
Världsstyrelsens rekommendation: Vi har många anledningar till att föreslå att
sponsorskapsprojektet presenteras i CAR 2004. De specifikationer vi föreslår både för
utvärderingen av Basic Text och sponsorskapsprojekten har uttryckts tidigare i vår rapport.
Vi föreslår inte en längre bok, bara en på ungefär etthundra sidor. Vi anser inte att den
vanliga granskningen och input effektivt fångar den världsomfattande gemenskapens röst,
så vi har försökt med något nytt, en årslång period av insamling av input för att skapa
grunden. Den typiska gransknings- och inputprocessen är heller inte lämplig för det slags
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bok vi föreslår, en samling av ett spektrum erfarenheter av sponsorskap från hela vår
gemenskap. Vi anser inte att vi behöver ytterligare utvecklingstid. Att ta sex år på sig för att
utveckla en bok framstår inte som känslighet för den långa lista på idéer till
tillfrisknandelitteratur vi har tagit emot och inte heller avspeglar det vad vi lärt oss om
litteraturutveckling på 1990-talet. För korthetens skull kommer vi inte att gå in på våra
anledningar till Basic Text-projektet, men uppmuntrar er att läsa vår rapport tidigare i denna
CAR.
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Motion 6: NA:s världsservice ska organisera,
vara värd för och arrangera det första mötet
för en ny församling av Förenta Staternas
regioner år 2005. Denna församling ska vara
ett tredagarsevenemang som hålls i den mest
kostnadseffektiva, centralt belägna staden i
Förenta Staterna för att uppmuntra så många
regioner inom Förenta Staterna som möjligt
att närvara och delta. Denna församling ska
vara ett engångsansvar för NA:s världsservice.
Varje region ska ansvara för kostnader för
övernattning och mat till sina respektive
deltagare, såväl som resor till och från
församlingen. I församlingens dagordning ska
följande punkter ingå:
Ställd av: South Florida Region, sid 24

Motion 1: Att ersätta den befintliga Group
Treasurer’s Workbook med det reviderade
utkast som finns i Addendum A. sid 5
Motion 2: Att ta bort urvalet av
temadisksussionsämnen
ur
framtida
Conference Agenda Reports. sid 6
Motion 3: Att välja två temadiskussionsämnen
från följande lista till diskussion vid
världsservicekonferensen 2004. sid 7
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Motion 4: Att världsstyrelsen undersöker och
utforskar en del möjliga sätt att samla och
publicera
serviceerfarenhet
från
NA:s
gemenskap med syftet att hjälpa NAmedlemmar att lära mer om GSR:ers function.
Världsstyrelsen ska rapportera resultaten av
sin undersökning till konferensdeltagarna.
Ställd av: Colombia Region, sid 22

Motion 7: Att ha ett sexårigt moratorium för
installerandet av nya regioner i Förenta
Staterna.
Ställd av: Show Me Region, sid 25
Motion 8: Att Anonyma Narkomaners
världsservices litteraturförsäljningspolicy för
USA och Kanada ändras så att den avspeglar
en ökning på sju procent av den rabattpolicy
för alla kunder som ingår årliga kontrakt med
världsservicekontoret (WSO).
Ställd av: Greater Philadelphia Region, sid 26

Motion 5: Att anvisa världsstyrelsen och
världsservicekontoret (WSO) att låta alla
erkända NA-grupper, servicestyrelser och kommittéer att tillhandahålla elektroniskt
gjorda tillägg och ändringar av sin
mötesinformation i NAWS databas genom att
tillhandahålla den aktuellaste, korrektaste
och fullständiga möteslistan. Det skulle vara
nödvändigt att listan innefattade all
information som krävs av teknologin i NAWS
databasprogram, som betecknas som
"obligatoriska fält".
Ställd av: Southern California Region, sid 23

Motion 9: Att Anonyma Narkomaners
världsservice ger de kunder som är
engagerade i årliga kontrakt under Anonyma
Narkomaners
världsservices
litteraturförsäljningspolicy
för
Förenta
Staterna och Kanada sextio dagars i stället för
trettio dagars betalningsvillkor.
Ställd av: Greater Philadelphia Region, sid 27
Motion 10: Att låta världsstyrelsen fördröja
utvärderingsprojektet för Basic Text till 2006
så vi kan ägna mer tid åt utveckling och
granskning inom sponsorskapsprojektet.
Ställd av: Mountaineer Region, sid 28

Sid 30

2002
DISKUSSIONSSKRIVELSER

Hur kan vi fortsätta
tillhandahålla service till vår
gemenskap och samtidigt minska vår
avhängighet av MEDEL FRÅN
evenemang och Konvent?

Följande skrivelser har utvecklats av regioner för diskussion vid WSC 2002.
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REGIONEN Alsask
DISTRIKTET EDMONTON
Har vi problem att tillhandahålla ett stabilt och pålitligt flöde av medel eller annat stöd till
någon avgörande lokal service?
Nej.
Vår grupp har stabila medel. Distriktet har underskott som kompenseras av
konvent.
Tror inte det.
Nej, med donationer och våra årliga konvent har vi tillräckligt för vår lokala
service och en del att skicka vidare.
Nej. Ibland är det knapert, men gemenskapen ger.
Har det varit problem lokalt, kontroverser eller oenighet om evenemang eller fundraising?
Ja.
Aktiviteter som förlorar pengar och förskingring av medel.
En del.
Det råder viss oenighet om inträdesavgifter. En del tycker att det är svårt för
nykomlingen, men ingen avvisas någonsin.
50/50 omröstningar – biljettpriser – folk gillar att klaga.
Är den lokala servicen här alltför avhängig av medel skapade genom evenemang?
Ja.
Ja, vi är avhängiga av medel från evenemang.
Inte säkra på att den är alltför avhängig, men den är inte desto mindre avhängig
av dem.
Mycket avhängig på grund av vårt antal, liten stad, liten gemenskap.
Jag vet inte om jag skulle säga alltför avhängig, men utan inkomsten från
konvent, skulle vi få det svårt.
Hur vet vi vad som är rätt summa pengar för evenemang och konvent att dra in? Är det
möjligt att ha för mycket extra pengar?
Vi vet inte, på grund av de ökande kostnaderna. Nej.
Ja , vi kan ha för mycket pengar.
Jag har aldrig sett att vårt distrikt har för mycket extra pengar. Rätta summan
pengar tycks vara en balans mellan vårt distrikts utgifter och tillgång och
efterfrågan från medlemmar som är villiga att betala priset för ett evenemang
och sina bidrag.
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Det som verkligen är viktigt är att se till att vi kan täcka kostnaderna och alla
pengar som ska dras in ska beslutas med tanke på dem som har ekonomiska
svårigheter.
Ja, man kan tjäna för mycket. Tillräckligt för att täcka kostnader, service,
donationer, resor till WSC.
Är inkomst från konvent annorlunda än inkomst från donation? Varför eller varför inte?
Ja. Inkomst från donation ges för att hålla saker och ting i gång, inkomst från
evenemang tjänas för att fortsätta ha evenemang.
Verkar som fria pengar.
Teoretiskt sett är de annorlunda, men i praktiken känner jag andra som har, och
har själv ibland, betalat för att gå på evenemang för att stödja gemenskapen.
Ja, inkomst från evenemang är just inkomst från evenemang. Donationer görs
nästan uteslutande utifrån sjunde traditionen, ansvar och att ge tillbaka.
Förutom av bokföringsmässiga skäl är allt att stödja NA.
Gäller vår princip om självförsörjning konvent på ett annat sätt än annan service?
Ja.
Nej, för det är öppet för allmänheten.
Ja, i viss utsträckning gör den det, eftersom familjemedlemmar som inte är
beroende ofta också närvarar.
Ja, eftersom också icke-medlemmar betalar för att närvara vid dessa evenemang
vilket står i konflikt med sjunde traditionen.
Ja, eftersom konvent är öppna för icke-beroende, men biljetten gäller något
specifikt.
Är det något fel med att lita till konvent och evenemang för att finansiera service?
Ja.
Vi bör försöka bidra med pengar eller tid i den sjunde traditionens anda. När vi är
avhängiga av extra pengar, hindras detta.
Egentligen inte, om inte folk som skulle behöva vara där inte är där på grund av
priset eller skammen de påläggs för att de inte har råd.
Ja, i viss utsträckning. Jag tror att det ger en del medlemmar uppfattningen att de
kan strunta i att lära sig principen om ansvar gentemot gemenskapen.
Nej – inte om distriktet eller regionen behöver göra det ekonomiskt.
Vad kan, enligt er erfarenhet, vår gemenskap göra för att öka direkta bidrag från NAgrupper?
I alla fall inte ta inträde, för vi är beroende och våra tillgångar är begränsade.
Ha regelbundna praktiska möten och ordna med distriktsdonationer närhelst
möjligt, Upprätthålla en varm, inneslutande atmosfär.
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När vi delar med oss till nykomlingen kan vi dela med oss om principerna bakom
sjunde traditionen.
Gör grupperna medvetna om flödet av medel. Att de flesta grupper donerar allt
över deras behov eller en välbetänkt reserv. Utbilda om välbetänkta reserver.
Dela med er av era iakttagelser om hur NA-medlemmar kan lära sig självförsörjningens
andliga principer.
När jag började arbeta igen tackade jag Gud för att jag kunde försörja mig själv.
Genom att vara medlem och se, lära, lyssna och tillämpa.
Andras exempel och genom att höra om det.
Sjundetraditionskorgen, sedan bli engagerad i service, lära sig ansvar.
Vad kan servicekommittéer, enligt er åsikt, göra för att hjälpa medlemmar att bättre förstå
dessa frågor?
Jag vet faktiskt inte.
Ärligt dela med sig av erfarenhet, styrka och hopp, närhelst det blir tid.
Låta medlemmar veta deras behov och be om hjälp.
Dela med sig om det: workshops, dela med sig om intäkter och förluster. Det
positiva om att vara engagerad.

RegionEN AustraliEN
Regionen Australien litar för närvarande till konvent och evenemang för uppskattningsvis 30
procent av vår inkomst. Detta är uppenbarligen en betydande andel, och det gör detta tema
mycket relevant för oss. Det har länge varit debatt i vår region om huruvida konvent, som i
våra serviceguider beskrivs som ett firande av tillfrisknandet, borde gå med vinst över huvud
taget. Efter evenemang har vi många fall av kontroverser, som sträcker sig från pengar som
saknas, till att ta in för mycket. Den allmänna inställningen inom vår gemenskap är att
evenemang och konvent är något som fortsätter och så länge vinsten bara är en biprodukt,
och inte evenemangets primära fokus, och så länge pengarna går vidare som de ska, är de
positiva för vår gemenskap.
Vår feedback om vad vi kan göra för att öka våra direkta bidrag är, för det första, att
uppmuntra grupperna att läsa material om sjunde traditionen före och/eller under tiden
som korgen går runt. Vi har mycket litteratur om flödet av medel, som gör det möjligt för en
grupp att vecka in och vecka ut på olika sätt påminna medlemmarna om denna tradition. Vi
tror det kan hjälpa, och hjälper, att varje vecka åter bekräfta självförsörjningens princip, och
påminna medlemmarna om att möteslokal, litteratur, osv, behöver betalas. Att tillhandahålla
workshops för grupper och distrikt om sjunde traditionen har visat sig vara ett positivt sätt
att närma sig denna fråga. Vår region sände nyligen en betrodd tjänare till ett distrikt, på
dess begäran, för att tala om frågan om flödet av medel. Reaktionen blev positiv, som den
tenderar att bli på workshops. Fler sådana planeras för framtiden.
En del av grupperna i vår region skickar runt korgen efter halva mötet och ger en
ekonomisk rapport i slutet, på NA-relaterad information. Detta verkar vara bästa sättet att
skicka runt korgen och det påpekades i den feedback som gavs på denna fråga, som en
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huvudpunkt. Det finns också en del grupper i vår region, även om de är väldigt få, som
skickar runt korgen en andra gång, om gruppen inte fick tillräckligt för att täcka sina utgifter,
vilket var annan feedback som kom in.
Kommunikation, vårt andra tema, pekades ut som ett kraftfullt redskap för att
behandla denna fråga. Genomsnittsmedlemmen i vår region läser inte distrikts- eller
regionsprotokoll. Detta faktum skulle leda till en helt ny fråga. I relation till detta tema,
föreslogs att distrikt kan upprätta särskilda ekonomiska rapporter som skulle kunna omfatta
regions- och till och med NAWS-budgetar och rapporter.
Liksom beträffande tema två, tror vi att det mest effektiva sättet att bearbeta denna
fråga är drogfria NA-medlemmar som delar med sig om betydelsen för sitt tillfrisknande, att
bidra till gemenskapen.

RegionEN Chicagoland
Om NA tog emot bidrag utifrån, eller anslöt sig till några välbärgade eller mäktiga
utomstående företag, som finansierade vår service, skulle servicen kunna öka stort. Ändå
har vi traditioner som specifikt skyddar mot att acceptera sådan anslutning eller
finansiering. Men med mer pengar skulle vi kunna ge bort mer litteratur och finansiera
större OI-projekt. Möjligheterna är oändliga. Detta är ingen ny information för de flesta NAmedlemmar. Vi vet alla att en del av vår service kostar pengar, att mer pengar skulle kunna
öka denna service och att vi trots detta avböjer bidrag utifrån.
Detta diskussionstema har tvingat oss att djupare betrakta vårt behov av medel och
vår tradition om självförsörjning. Varför avböjer vi bidrag utifrån? Ett svar är att vi gör det
därför att vi alltid gjort det. Ett annat är att vi gör det eftersom om vi inte gjorde det, är vi per
definition inte NA. Medan båda dessa uttalanden är sanna, tillhandahåller inget av dem ett
svar som förklarar varför det är bättre för oss att vara självförsörjande. Ett tredje svar är att
vi är självförsörjande därför att det ligger ett värde i att vara självförsörjande. Det är sant att
självförsörjning garanterar att NA inte kommer att vara skyldig någon något, att ingen kan
påverka vilka eller vad vi är. Men det ligger också ett värde i att betala för oss på ett sätt
som överstiger den praktiska följden av att inte stå i skuld.
En del av detta överstigande värde är fattigdomens andliga princip. En av följderna
vår tradition av självförsörjande har är att den tenderar att hålla oss relativt fattiga. Genom
att bibehålla vår fattigdom, kan vi undvika de svårigheter och kontroverser som pengar ofta
medför. Evenemang och konvent har visat sig vara mycket effektiva för att skaffa medel och
gett en del NA-gemenskaper långt större summor pengar än donationerna från medlemmar.
Detta har ofta berövat oss de andliga förmåner fattigdom medför, vi har förlorat kontakten
med en högre makt och blivit insnärjda i kontroversiella frågor om pengar och prestige.
Ibland har vi förlorat vårt fokus på vårt huvudsyfte.
Evenemang och konvent står inte utanför NA, så vi har inga problem med att ta emot
deras medel, hittills i vår gemenskaps utveckling. Men medan inkomster från evenemang
inte är bidrag utifrån, minskas inte desto mindre fattigdomens andliga förmåner när vi
samlar dessa medel och litar till dem för att betala vår service. En del av oss kommer inte
att hålla med om påståendet att fattigdom är en andlig princip. Dem av oss vars
uppvaknade andar tror på fattigdomens andliga värde, väljer att handla enligt den på grund
av vår övertygelse om att det är det rätta, och eftersom det stärker vår relation till en högre
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makt. Det är därför många av oss försöker tillämpa principen om självförsörjande genom
hela våra liv och inte bara begränsa oss till våra handlingar som medlemmar i NA. Många
NA-medlemmar delar tron på att det ligger ett stort andligt värde i fattigdom, och visheten
hos många andliga röster i många kulturer har fört vidare detta eko genom människans
historia.
Detta diskussionstema ställer en svår fråga. Efter mycket tanke och diskussion, har
jag beslutat att överlåta till dem som är mycket klokare än jag att finna metoder som
kommer att minska avhängigheten av evenemang medan vi behåller all service. Jag hoppas
att andra kommer att kunna tillhandahålla fungerande lösningar. Det är emellertid
välbetänkt att föreslå en väg, om dessa lösningar skulle visa sig vara ineffektiva eller
omöjliga att verkställa för en given NA-gemenskap. Resten av denna skrivelse ägnas åt
denna uppgift.
Följande process kan antas av en lokal NA-gemenskap. Den kommer att skapa
förändring, den är rimlig och den är centrerad på tro på andliga principers kraft:
A. En gemenskap eller ett serviceorgan kan fråga sig om dess avhängighet av inkomster
från evenemang står i konflikt med fattigdomens andliga princip, eller av någon annan
anledning är skadlig.
B.

Gemenskapen eller serviceorganet kan fråga sig om den har eller inte har tro på att
fattigdomens andliga vinster kommer att mer än kompensera det goda som för
närvarande görs genom användandet av inkomster från evenemang och konvent.

C.

För att minska avhängigheten av inkomster från evenemang och konvent, kan
gemenskapen:
a) Föra över alla inkomster från evenemang till ett annat serviceorgan, och/eller:
b) Till att börja med inte skapa medlen. Sälj allting till eller nära dess kostnad så
görs inga pengar. Detta kan också ha inverkan på att göra evenemang och
konvent (och allt vid dem som kostar pengar) mer tillgängliga för större delar av
gemenskapen.

Rädsla och brist på tillit kommer att vara avsevärda hinder. De som är skeptiska kan
föreställa sig rädslan som utan tvivel mötte antagandet av en del av de tolv traditionerna,
och finna tillit i den varaktiga värdet av dessa principer. Servicen kommer förvisso att bli
lidande om de medel som stött den försvinner. SI kanske inte längre kan tillhandahålla
litteratur till dem på institutioner, OI kanske inte kan köpa annonsutrymme på anslagstavlor
och allmänna kommunikationsmedel. Dessa minskningar kommer att vara övergående, och
medlemmar bör erinra sig att NA växte under åratal utan sådan penningkrävande service.
Den kortsiktiga minskningen av service kommer att ge mer service på lång sikt, då den
lokala NA-gemenskapen förblir fokuserad på vårt huvudsyfte och erfar en kollektivt
uppvaknande andlighet. Lokala medlemmar kommer fortfarande att vilja att servicen
fortsätter och donationerna kommer att öka med tiden, allteftersom medlemmar inser att
inkomst från evenemang inte är acceptabelt för den lokala NA-gemenskapens samvete.
Gemenskapen kommer att växa andligt, trygg i vetskapen att den handlar i enlighet
med sitt kollektiva samvetes diktat. Allteftersom nyare medlemmar i dag kommer att lära sig
att NA inte tar emot bidrag utifrån, kommer de att lära sig att den lokala NA-gemenskapen
vägrar att lita till evenemang för att finansiera sin service. Förslag till fundraising kommer att
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dyka upp igen. En uthållig förklaring till varför NA-gemenskapen tror att medel från
evenemang ytterst är skadliga kommer att vara nödvändig. Med tiden kommer donationerna
att öka och servicen kommer att ha gott stöd. Tålamod, tillit och tro kommer att vara
väsentligt under övergångsperioden mellan gamla och nya sätt att finansiera.
Till sist kommer värdet och betydelsen av donationerna att bli viktigare för alla NAmedlemmarna i gemenskapen. Allteftersom medlemmarna ser att servicen är helt avhängig
av deras donationer, kommer de att ge mer. När medlemmarna ger mer medan de förblir
medvetna om det goda deras stöd åstadkommer, kommer osjälviskhetens förmåner för
deras personliga tillfrisknande att öka. Detta kommer att ge en dominoeffekt av välvilja, och
kanske till och med hjälper människor att förbli drogfria. De som tvivlar på att sådan hjälp i
stor skala är möjlig, behöver bara reflektera över miraklet som varit NA hittills.

REGIONEN Colombia
Kan vi betrakta de medel som skapas genom litteraturförsäljning som ett slags
självförsörjning? I allmänhet används de pengar vi samlar in med sjunde traditionen till att
betala hyra, kaffe och annat, sporadiskt för att förbättra möteslokalerna, köpa litteratur och
bidra till andra delar av servicestrukturen. 90 procent av litteraturförsäljningen säljs av
Colombias RSO till grupper eller distrikt (för gruppernas räkning).
Några medlemmar köper litteratur direkt från RSO eller under evenemang där stånd
sätts upp för att sälja litteratur (konvent, församlingar osv). Men det är viktigt att nämna att
många grupper och distrikt i Colombia, och över hela världen, har effektiva
litteraturkommittéer som kan hålla de medel som skapas genom försäljning av litteratur
skiljda från de medel som skapas genom insamling av sjunde traditionen. Det finns till och
med grupper och distrikt i Colombia och i många andra länder, som säljer litteratur till ett
högre pris än det pris de betalade till regionskontoret, och på samma sätt kan RSO ha sålt
den till ett högre pris än vad som togs ut av WSO.
Detta inflationsfenomen fortsätter att bekymra oss, eftersom det är gemensamt för
hela gemenskapen. Det är ett resultat av vårt ständiga behov att få tillräckligt med medel för
att bibehålla kostnaderna som gäller våra kontor och servicecentra, liksom resurserna vi
behöver för att i allmänhet erbjuda service till gemenskapen.
De årliga revisionsrapporterna från WSO, så väl som från majoriteten av kontor och
regions- och distriktservicekommittéer, visar att i genomsnitt 90 procent av pengarna
skapas genom försäljning och distribution av litteratur, fem procent genom evenemang och
fem procent genom sjunde traditionsbidrag. Så om pengarna grupperna använder för att
köpa litteratur skapas genom bidrag från sjunde traditionen, och dessa bidrag, generellt
talat bara täcker verksamhets- och uppehållskostnader, står vi inför en unik paradox, som
har tvingat oss att söka sätt och medel att få medel från andra källor. Det är därför vi så
bekymrat undrar hur vi kan minska vår avhängighet av medel från konvent och evenemang.
I Colombia (och, tror jag, resten av världen) har det blivit en alltmer allmän sed att varje
gång en grupp, ett distrikt eller servicekommitté behöver pengar, är det första de gör att
hålla ett lotteri, en fest, en utflykt eller tillverka en produkt att säljas, som T-shirts, kepsar,
pins, nyckelkedjor osv. Medlen som behövs samlas in nästan varje gång och därmed har
denna sed blivit mer vanlig på strukturens alla nivåer. En del medlemmar har till och med
lärt sig att hålla sina egna lotterier och evenemang för att finansiera resor till konvent eller
andra evenemang. Är det möjligt att bidragen till sjunde traditionen från varje medlem inte
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är tillräckligt för att låta oss vara självförsörjande? Är det möjligt att våra kostnader alltid
kommer att vara större än våra inkomster, oavsett hur mycket pengar vi samlar in? Är det
möjligt att allteftersom basen blir större, medan vi växer i enighet, antal och en anda av
kamratskap, blir pyramiden sidor större och frihetens punkt blir högre, som det illustreras av
vår symbol? Kommer vi att behöva vänta tills vårt budskap når miljoner människor som idag
lider av den dödliga beroendesjukdomen, så att vi alla kan bidra och samla in de medel som
krävs för att finnas till på ett värdigt sätt? Är det möjligt att en anda av fattigdom och brist
måste förhärska i djupet av vår andliga väsen, "så att inte problem med pengar, egendom
och prestige avleder oss från vårt huvudsyfte"?
I morgon, den 30 juni 2001, börjar det XI:e Colombianska regionskonventet
Narcotics Anonymous, och vi väntar att omkring 200 medlemmar närvarar. Under några år
har jag undrat varför kostnaden för varje konvent överstiger den inkomst som skapas av
dessa evenemang med 400 procent. Naturligtvis är konventets syfte rent andligt, att
tillhandahålla tillfrisknande och enighet. Det är vårt största tillfrisknandemöte och det skulle
vara det samma som att värdera våra hemmamöten på grundval av de bidrag som samlas
in av sjunde traditionen. Men jag är bekymrad över att hotellet eller inrättningen där vi håller
evenemanget varje år tjänar 30 miljoner pesos (15 000 US dollar) och vi behåller bara tre
eller fyra miljoner pesos (1 500 - 2 000 US dollar) åt gemenskapen. Skulle 200 - 250
medlemmar samlas på en campingplats och därmed minska boende- och
måltidskostnaderna till ett minimum, och i stället bidra med dessa 30 miljoner pesos som
resurser till vår gemenskap? Det är värt att nämna att 30 miljoner pesos skulle vara
tillräckligt för att leverera service till NA i Colombia under en tvåårsperiod. Åter undrar jag: Är
vi självförsörjande?

Regionen Hawaii
Regionen Hawaii har vuxit mycket det senaste året. Vårt gruppmedlemskap ökar avsevärt.
Är det möjligt att minska vår avhängighet av medel och är det något vi vill göra? På
grundval av vår NA-tillväxt, kan vi verkligen minska vår avhängighet av evenemang och
konvent? Vi tycks ha blivit avhängiga av dem. Vi har alltid litat till vårt regionskonvent för att
komplettera finansiering på regionsnivån. Vi litar till att våra sammankomster (som är som
minikonvent på varje ö) ska generera medel till distriktet.
Flera medlemmar anser att vi, för att minska avhängigheten av medel från
evenemang och konvent, behöver öka medvetenheten om den sjunde traditionen. Vi
försöker höja medvetenheten med hänvisning till att lägga två dollar i korgen i stället för en
dollar. På detta lilla sätt ökar vi vår grupps ekonomiska självstyre. Vi trodde också att
workshops under evenemang och konvent, med sjunde traditionen som tema, skulle öka
medvetenheten. Vi behöver mer av gräsrotsdiskussioner om pengar i NA och vår sjunde
tradition. Medlemmar kanske inte är medvetna om vad "helt självförsörjande" ens betyder.
Medlemmar är inte medvetna om vad som händer med pengarna sedan vi lagt dem i
korgen.
Vi är alla överens om att för att minska medel från evenemang och konvent skulle vi
behöva öka medel från andra källor. En del av idéerna som kom upp under vår diskussion
var att skapa en IP om sjunde traditionen och hur denna tradition ska utnyttjas för att hålla
oss "självförsörjande". Marknadsför litteraturförsäljning med början på gruppnivån. Räck ut
händerna och använd medlemmarna vi har tillgängliga i våra distrikt snarare än att
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spendera pengar på att ta in medlemmar från andra distrikt eller öar för att tala och hålla
workshops.
Vi ser fram emot att läsa vad andra regioner diskuterade som reaktion på
ovanstående tema.

RegionEN Lone star
Gruppen som diskuterade tema 1 bestod av 10 - 15 medlemmar med varierande tid. Som
vägledning använde vi frågorna som ställdes i World Board Newsflash. Vi har beträffande
detta första tema beslutat att rapportera resultaten på tre sätt: Först, en omröstning av
positiva/negativa svar på frågorna, för det andra genom att ge personliga kommentarer, och
till sist en sammanfattning av vad diskussionens anda visade. De sista tre frågorna kommer
inte att ha några omröstningsresultat, eftersom det ansågs att de var av mer subjektiv
karaktär.
Har vi problem att tillhandahålla ett stabilt och pålitligt flöde av medel eller annat stöd till
någon avgörande lokal service?
JA – 6; NEJ – 3
“Det kanske egentligen inte är något problem"
“Medlemmar bör starta flödet”
Gruppen tyckte allmänt att flödet av medel i vår lokala NA-gemenskap kunde vara
bättre, men att vi behöver vara vaksamma på hur vi sprider dessa medel.
Har det varit problem lokalt, kontroverser eller oenighet om evenemang eller fundraising?
JA – 6; NEJ – 4
“Grupperna är bekymrade över oenighet”
“Folk väljer att göra som de vill”
“MFD - Multiple Fund/Function Disorder”
“Individer har problemen – inte grupper”
“Skapa en evenemangskalender för att undvika konflikter”
Gruppen erbjöd ett antal idéer som antydde att även om det finns problem med
fundraising, kretsade huvudfrågan kring individer som fattade problem utan att rådfråga
andra om dessa beslut.
Är den lokala servicen här alltför avhängig av medel skapade genom evenemang?
JA – 5; NEJ – 8
“Grupperna är mer avhängiga än distrikten.”
Gruppen ansåg att grupperna för det mesta inte behöver hålla fundraising för att
betala sina räkningar.
Hur vet vi vad som är rätt summa pengar som evenemang och konvent ska dra in? Är det
möjligt att ha för mycket extra pengar?
“Vi har inte tillit till God.”
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“Grupperna har för mycket i välbetänkt reserv”
“Sjunde traditionen behandlar det”
“Riktlinjer anvisar oss, så för mycket är inte ett problem”
“Fundraising för projekt ska vara självförsörjande”
”Ja, om de inte används till huvudsyftet”
Gruppen svarade på ett avgjort varierat sätt på denna fråga. En del ansåg att om
medlen verkligen användes för att främja huvudsyftet, kunde det inte finnas tillräckligt med
pengar. Flera var bekymrade för att en del grupper hade en överdriven välbetänkt reserv.
Andra ansåg att fundraising ska ske för ett riktat syfte, t ex underkommittéprojekt, litteratur
till fängelser, SI-resor osv.
Är inkomst från konvent annorlunda än inkomst från donationer? Varför eller varför inte?
JA – 7; NEJ – 4
“Service som ges”
“Alla pengar är donationer utom litteratur”
“Annorlunda, men kan användas på samma sätt”
“Pengar som ändå gör samma sak”
“Pengarnas värde förloras”
Den här frågan skapade en avgjort annan anda i gruppen. Det fanns några som
ansåg att det inte var någon skillnad, men majoriteten var benhård om att det faktiskt var
en skillnad.
Gäller vår princip om självförsörjning konvent på ett annat sätt än annan service?
JA – 10; NEJ – 3
Gruppen erbjöd inte många personliga kommentarer. Det överväldigande svaret är
att konvent ska betala för sig själva, och inte ge gemenskapen en ekonomisk börda.
Är det något fel med att lita till konvent och evenemang för att finansiera service?
JA – 12; NEJ – 0
Gruppen var fullständigt enig om svaret på denna fråga, vilket omröstningen
avspeglar.
Vad kan, enligt er erfarenhet, vår gemenskap göra för att öka direkta bidrag från NAgrupper?
“Ingen aning – alla ger vad de kan”
“Grupper som avtalar med utomstående om att tillhandahålla merchandise stör
flödet”
“Pengar främjar litteraturens sak genom utbildning. Använd medel ansvarsfullt”
“60 procent - distrikt, 30 procent - region, 10 procent - världsservice”
”Enskilda medlemmar går före med sitt exempel”
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“Ge vad vi kan och när det förs vidare hoppas vi folk fattar korrekta beslut om
pengarna”
“Närvara vid gruppsamvete och förklara vad som ska göras med medlen”
”Kollektiv idé blir en vision av HOPP!”
Gruppen var åter delad i denna fråga. Generellt sett visade diskussionens anda att
detta är något vi, som gemenskap, behövde beakta noggrant som en viktig fråga.
Dela med er av era iakttagelser om hur NA-medlemmar kan lära sig självförsörjningens
andliga principer.
“Gruppenighet sponsorskap”
“Sponsorskap genom service”
“Utbildning”
“Bli engagerad”
“Litteraturstudier- lär andra – hur och varför”
“Mentorskap – Sponsorskap – Utbildning”
“Osjälvisk service”
“En resande traditionsworkshop”
Vad kan servicekommittéer, enligt er åsikt, göra för att hjälpa medlemmar att bättre förstå
dessa frågor?
“Information”
“Var ansvarsfull”
“Medvetenhet”
“Be om hjälp”
“Närvara vid gruppsamvetet”
“Fortsätt att göra det vi gör”
Den överväldigande inställningen om dessa två sista frågor är att vi måste utbilda
varandra. "Det terapeutiska värdet av att en beroende hjälper en annan" var svaret för
nästan alla medlemmar av denna diskussionsgrupp.

RegionEN New Jersey
Någon i vår grupp inledde med att säga "Vi kan inte". Ingen var särskilt glad att höra det, "vi
kan inte" betyder mycket i en region som donerade 16 200 US dollar till världsservice år
2000 och 23 800 US dollar till världsservicen hittills 2001. Det mesta av de pengarna
kommer direkt från framgångsrika konvent. Utan dessa konvent skulle det vara mycket
svårt att få fram kapital av det slaget.
Det fanns en tid i New jersey när pengarna som skapades av regionskonventet
nästan uteslutande gick till hjälptelefonen. Det fanns en tid, innan vi kunde lita till
datorisering, när hjälptelefonkostnaderna var höga och konventinkomsten i sig precis täckte
det behovet.
Sid 41

2002 Konferensens agendarapport

Det fanns en tid i New Jersey när distriktets plikt att bidra till regionen nästan helt
täcktes av pengar som samlades in under sjunde traditionen på möten. Dessa pengar, som
donerades till distriktsservice från hemmagrupper som åtagit sig att följa principer för flödet
av medel, lämnades vidare från distrikt, sedan de tagit undan det nödvändiga för att täcka
lokala behov. Dessa pengar användes av regionen för att finansiera sin servicestrukturs
behov. Nu har tre av de elva distrikten en historia med framgångsrika konvent som gör det
möjligt för dem att ge stora bidrag till regionen. Snart kommer ett fjärde distrikt att ha sitt
första konvent. Det kommer sannolikt att skapa överskottsmedel som kommer att gå genom
regionen på väg till världsservicen.
Är det något fel med den processen?
För det mesta tror vi inte det. Men det finns problem.
Det oftast nämnda problemet var bekymmer för att konvent tar in pengar genom att
ta betalt för registrering. Att betala för registrering utesluter en del människor från
evenemanget. Att utesluta människor från ett tillfrisknandeevenemang känns inte rätt för en
del av oss. Det finns många bortförklaringar kring denna fråga. Men för en del förblir det
felaktiga lika mycket ett faktum i vår gemenskap som faktumet att hopsamlandet av större
summor pengar är avhängigt konvent snarare än enskilda donationer.
Ett annat bekymmer är att när uppdelningen mellan konvent som en källa till medel
och den sjunde traditionen som källa till medel väl får fäste i vårt sinne, börjar vi förknippa
pengarna med källan. I en lokal gemenskap resulterade till exempel ett bokföringsfel i att
man skickade vidare pengar som skulle användas till ett konventsponsrat evenemang.
Grupper ombads att bidra för att tillhandahålla ersättningsfinansiering för det planerade
evenemanget. Denna gemenskaps konventkommitté blev upprörd eftersom "deras" pengar
hade felanvänts. I en annan lokal gemenskap, tömdes distriktets kassa genom kassörens
dåliga uppträdande. Den kassören höll medel som tagits fram som startpengar av
konventkommittén. Den kommittén övervägde att ställa distriktet till ekonomiskt ansvar för
att "betala tillbaka" summan för de saknade medlen.
Att lita till konvent som ett medel för att täcka våra ekonomiska förpliktelser ses av
en del som att avleda uppmärksamheten från den djupare betydelsen av sjunde
traditionens "självförsörjnings"-princip och från de andliga fördelarna av att ge tacksamt och
generöst. Vi skulle behöva gräva djupare om vi inte hade dessa framgångsrika konvent som
gav oss pengar, sa folk. Och att gräva djupare är vad vi bör tänka på, eftersom att ge pengar
är en del av "man kan bara behålla det man har genom att ge bort det".
Båda dessa punkter betonades oberoende av de problem som är förknippade med
att lita till pengar från konvent eller evenemang. Självförsörjning är en viktig aspekt av att
leva livet i tillfrisknandet för beroende. När vi använde förnekade många av oss vårt ansvar
för att ta hand om oss själva. Vi kände oss ofta utnyttjade och klagade på att allt var så
orättvist. I tillfrisknandet behöver vi möta den ekonomiska verkligheten och anta det ansvar
vi tidigare undvek eller förnekade. Exemplet som visas av gruppen, distriktet, regionen,
världsservicen, alltefter det att dessa element tar hand om sina förpliktelser, tillhandahåller
den vägledning vi behöver för att ordna våra personliga angelägenheter. Även generositet
kan vara svårt för oss. Vi är osäkra eller rädda, fulla av misstro eller bara helt enkelt
självcentrerade och själviska. Vi ger inte bort det vi har utan kamp. Vi använder våra
resurser för att få de kläder eller bilar eller smycken vi vill ha eller tror att vi måste ha. Att
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lägga en extra tia eller två i korgen är mindre tilltalande än att köpa en ny CD eller ha pengar
till fiket.
Att betona det goda i att ge var den lösning som erbjöds. För en del skulle det betyda
att vara mer generösa med sina pengar. Tio kronor är ingen övre gräns för vad som kan
läggas i korgen. En medlem bryter inte mot traditionerna genom att bidra med mer än sin
granne. För andra kanske vår sjunde tradition och att ge inte tar sig formen av pengar. Våra
möten och grupper behöver hjälp i många former. Att ordna inför möten är ett sätt att ge
service, att komma speciellt tidigt och stanna speciellt sent är ett sätt att bidra till
gemenskap, att göra kaffe är att dela med sig av gästfrihet, att städa efter ett möte ger
tillbaka till gruppen och till inrättningen som hyser mötet. Det som är viktigt här är att vi lär
oss att ge i vilken form vi än kan för att uttrycka vår tacksamhet för möjligheten att tillfriskna
som NA ger oss.
Till sist är det bra att komma ihåg att vi är en varierad gemenskap. Det finns många
kontraster, ekonomiskt och miljömässigt, på våra möten, i våra gemenskaper. Vi kommer
från olika bakgrunder, vi erfar olika privilegier, vi har olika grader av utbildning, olika
förmåga att tjäna pengar och olika ekonomiska förpliktelser. Vi har olika smak, olika behov.
Tidigt tillfrisknande är inte samma sak som att ha många års drogfri tid. För en del var livet
hårt. För andra är det fortfarande hårt. Vi ska inte låta frågor om pengar driva oss i sär.
Medan vi tillämpar generositet, kanske vi kan försöka att tillämpa en del mot dem som lever
sina liv annorlunda än vi lever vårt.

RegionEN Puerto Rico
Diskussionstemana för världsservicekonferensen 2002 skapade inte så mycket intresse i
vår region som vi till en början hade väntat, med tanke på kontroversen som skapats av
åsikterna beträffande bästa sättet att föra budskapet vidare till den beroende som
fortfarande lider, i enlighet med vår femte tradition.
Men den skapade en djup nivå av reflektion beträffande vikten av att tillämpa
principerna som finns i elfte servicekonceptet.
I relation till de diskussionsteman som valdes för WSC 2002 är detta de
kommentarer vi samlat i vår region:
A. Att stärka självstyret genom att betinga gruppdonationer så de bidrar till att skapa klara
och exakta rapporter om hur medel som samlas in av distrikt och regioner används.
B. Att motivera gruppdeltagande genom att:
1 Förbättra kommunikationen mellan grupperna och mellan distrikts- och
regionskontor.
2 Planera aktiviteter för att samla in medel, som: lotterier, fester, bingo etc.
3 Sätta upp förslagslådor.
C.

Hålla grupperna ansvariga för sina distrikts och/eller regioners självförsörjning.

D.

Förenkla servicestrukturen.

E.

Modifiera NA-litteratur för servicens realiteter.
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F.

Betinga stödet som ges till grupper för deras månatliga närvaro vid GSR-möten, och
därför motivera dem att bidra till sina respektive distrikt och regioner.

G.

Motivera mer frivilliga donationer av pengar från gemenskapens enskilda
medlemmar till grupperna och i form av mat och dryck för gemenskapsaktiviteter.

RegionEN Western New York
Regionen Western New York hade en livlig diskussion om detta tema vid vårt regionskonvent
- av alla ställen. Det är en ironi med flera bottnar. Konventet är för närvarande vår största
källa till medel, och överglänser alla andra källor till finansiering med flera tusen dollar.
Ändå är de filosofiska frågor som ställs av detta tema sammansatta och utmanande.
Diskussionen berörde varierade och upplivande områden. Ett centralt tema gav
återklang. NA har växt och erfar för närvarande "omvändelsens dynamiska krafter". Vi har
skapat en kultur där NA:s medlemmar vill gå på konvent. Vi har förvisso skapat en marknad
för konvent och andra sammankomster/firanden av tillfrisknandet. Detta kan ses som ett
klassiskt scenario av tillgång och efterfrågan. Beroende reser tusentals kilometer för att
närvara på evenemang, och får för det mesta en underbar erfarenhet. Är detta fel? Eller är
det faktiskt en efterfrågan? Det verkar förvisso vara så. Betrakta de geografiska countdowns
vid vilket konvent som helst och se hur långt folk rest för att närvara vid dessa evenemang.
Vi applåderar ljudligt åt dessa avstånd! Ska vi försöka komma bort från en cykel som
upprätthåller sig själv?
Naturligtvis finns en inneboende fara i att lita till ett specifikt evenemang som
finansieringsmekanism. Men i många regioner och distrikt är detta precis vad vi gör. Den
hälsosammaste strategin vi kan använda är att utbilda våra lokala gemenskaper om frågor
om flödet av medel. Regioner och distrikt har en plikt att visa den lokala gemenskapen
varifrån våra ekonomiska resurser kommer och vart de går. Tårtdiagram är lättförståeliga
visuella tekniker som enkelt och rakt visar de ekonomiska detaljerna.
Som en av deltagarna på vår workshop sa, börjar flödet av medel på
hemmagruppsnivån. När detta sagts, är tät kommunikation och utbildning om vår
finansierings karaktär avgörande för att skapa en större förståelse för vår gemenskaps
ekonomiska situation. Vad gäller att minska vårt litande till medel från evenemang, tycks
detta osannolikt och det verkar inte troligt att det kommer att ske när det gäller
gemenskapen som helhet.
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HUR KAN VI SKAPA EN BRO SOM BYGGER
OCH UPPRÄTTHÅLLER ETT SAMBAND TILL
SERVICE FÖR
HEMMAGRUPPSMEDLEMMAR?

Följande skrivelser har utvecklats av regioner för diskussion vid WSC 2002.
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RegionEN Alsask
DISTRIKTET EDMONTON
Vilken är er erfarenhet av "bron" eller kontakten, mellan tillfrisknande och service?
Vi måste ge bort det för att förbli drogfria.
Tillfrisknande handlar om principer och service är en av dem.
Jag anser att service är en väsentlig del av mitt program. Det är där jag får
självkänsla, lär mig hur man samverkar med andra och erfar osjälviskhet.
Personlig erfarenhet - att dela den. Min erfarenhet - en serviceposition var lika
viktigt som att gå på ett möte. Det budskapet har tappats bort, själv, service,
samhälle, Gud - balansen.
Vad kan enskilda individer göra för att hjälpa andra medlemmar att engagera sig i service?
Sponsorer får sponsier att göra det.
Genom att trivas med det man gör och upprätthålla en välkomnande atmosfär
genom val av ord, kroppsspråk och röstläge.
Som sponsorer kan vi uppmuntra sponsier att engagera sig. Som medlemmar
kan vi dela med oss till andra om värdet av servicearbete.
Dela med oss av glädjen, fördelarna och betydelsen för personligt tillfrisknande
och tillväxt.
Hur bidrar din hemmagrupp till enigheten med andra grupper och ditt distrikt?
Närvarar vid DSK.
Tillkännagivanden, konvent, evenemang, hemmagruppens praktiska möten,
andra möten.
Min hemmagrupp har bara fyra medlemmar. Två av oss är mycket engagerade i
servicekommittéer och de andra två är djupt hängivna hemmagruppservice.
Skicka GSR till distriktet - donationer. Stöd möten, tillkännage evenemang.
Vilket slags NA-service är din favorit? Varför är den attraktiv?
Institutioner, därför att jag var på en.
Tala/dela, lyssna, ställa i ordning inför möten, tjäna i olika kommittéer, enkla
små uppgifter som oftast inte märks men ger mycket belöningar och är viktiga.
Jag tjänar på många områden. Jag har två favoriter: SI-arbete attraherar mig på
grund av känslan jag får när jag ser ljuset komma i någons ögon (Hopp!) och
distrikts/regionskommitte, eftersom jag tycker om att hjälpa till genom att
informera medlemmar om vad som händer i det större perspektivet och, rent ut,
för att jag alltid tyckt om politik.
SI – hjälpa andra. Konvent – att fira tillfrisknandet. Regionsservice – del av det
större perspektivet/enighet.
Om du skulle ändra något av NA-service, vad skulle det vara?
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Gå till globala forum. Se fler nya människor engageras i service. Mer ekonomiskt
stöd - vi la en dollar i korgen för femton år sedan, tiderna har förändrats.
Attityder och en inneslutande atmosfär på mötena, rökpauser och sociala
samlingar. Tillämpning av hälsosamma gränser och balans (t ex
medlemmar/kommittéer som inser sina gränser, i medvetande om allt sitt ansvar
i sitt liv och utifrån den grunden bidrar medan de vet att deras ansträngning är
värdefull). Genom att var och en av oss kommer i håg att "vi är delar av helheten,
inte hela delen".
Jag skulle vilja lära gemenskapen mer om det viktiga med de tolv koncepten för
service. Låta folk få veta att även om service innebär ansvar, kan vi faktiskt
koppla av lite och njuta av den.
Vad kan grupper och kommittéer enligt er erfarenhet göra för att hjälpa folk att bli
engagerade i service?
Be människor en och en och förklara fördelarna med service.
Gör det enkelt, håll det relevant med en varm atmosfär på mötena (alla slags NAmöten, praktiska och andra).
Grupperna kan ta hem idén om att ha underkommittérepresentanter och vi kan
fokusera på de positiva aspekterna av service.
Sponsorer!! Förvänta att din sponsi engagerar sig. Grupper kan välja
underkommittérepresentanter, Underkommittéer närvarar och stöder regionen,
distriktet, vad som helst.
Vilka är dina idéer om att "skapa en bro" och hjälpa NA-medlemmar att förstå betydelsen av
sambandet mellan service och tillfrisknande?
Genom att först förstå och tillämpa service som en princip. Mängden av service
och slaget av service är unik för varje individ.
Dela med sig!! Service är en avgörande del av tillfrisknandet!! Dela med mig vad
jag har lärt mig och hur. Dela med mig om den där självcentrerade delen av mig
som försöker lägga sig i.
Som ovan!! Kommunikation!!
Vad kan grupperna, enligt er uppfattning, göra för att hjälpa medlemmar att bättre förstå
dessa frågor?
Regelbundet tala om det tolfte steget.
Genom att komma ihåg grunden, vem som grundade NA, vilka det är och vilka
det kommer att bli. Undvik martyrsyndromet. Genom attraktion. Genom ärlighet.
Genom öppet sinnelag. Genom villighet. Genom att försöka göra rätt sak av rätt
anledning. Genom att uppmuntra medlemmar att gå med i kommittéer. Genom
att ha regelbundna praktiska möten.
Klargör att service är en del av tillfrisknandeprocessen: baksidan av vår medalj
säger: Gud, själv, SERVICE och samhälle.
Som ovan!
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RegionEN AustraliEn
Regionen Australiens feedback på detta tema hade en gemensam linje, vilken var
kommunikation. Vi tror att information åt medlemmarna, vid informationutrymmet i slutet av
mötena, är bästa sättet att rikta sig till denna fråga. Över hela vår region, har man
informationsstund på de flesta möten. Tillkännagivanden omfattar alla aspekter av vår
servicestruktur, från att uppmuntra medlemmar att hjälpa till att städa mötesplatsen, till att
informera medlemmarna om kommande evenemang och möten. En del grupper i vår region
har en GSR-rapport i slutet av varje möte, vilken omfattar kassörens rapport och inbjuder
medlemmar att ge den information de behöver.
Efter att ha diskuterat detta tema, kom ett av våra distrikt överens om att ägna ett
möte i månaden åt ett servicerelaterat tema. De flesta grupperna i det distriktet följer för
närvarande denna linje.
Ett annat faktum som noterades i feedbacken från våra distrikt, var att vår litteratur
och våra serviceguider redan innehåller ett överflöd av idéer och information om denna
fråga. Detta leder till den mycket enkla idén att ha serviceguider, bulletiner,
kommittérapporter, publikationer som The NA Way eller vår regions egen NA Today osv
bredvid gruppens litteratur och möteslistor. Vi tror att detta både skulle uppmuntra
hemmagruppsmedlemmar att engagera sig och/eller få tillbaka medlemmar som en gång
varit engagerade. Detta skulle också vara välgörande på nivån att hjälpa både grupper och
kommittéer att använda dessa publikationer. Det är inte ovanligt i vår region att medlemmar
i grupper eller kommittéer på distriktsnivå alla är relativt nya i gemenskapen. Detta leder till
ett annat tema som kom upp. Att servicemöten är långa och tråkiga. Genom att använda de
tillgängliga guiderna, har grupp- och kommittémöten bättre chans att gå smidigt och på så
sätt tjäna vår gemenskap på ett effektivare sätt, så väl som vara intressantare och
användarvänliga för gruppmedlemmarna.
Workshops har i vår region alltid varit ett populärt sätt att bygga den undflyende bron
mellan gruppmedlemmen och servicestrukturen. Frånsett det uppenbara "predikandet för
de omvända", har de visat sig både attrahera medlemmar till service och ge värdefull
information till dem som redan gör service.
Sist men inte minst tror vi att det kraftfullaste sättet att bygga bron är drogfria
medlemmar i NA som delar med sig vid tillfrisknandemöten om hur service har varit en viktig
del av deras tillfrisknande på alla nivåer, och om hur roligt det kan vara.

regionEN Colombia
Jag skulle vilja presentera några idéer som kan vara användbara som "redskap för att bygga
en bro" mellan den vanliga medlemmen i våra grupper och service i allmänhet, och givetvis
innefattande den struktur vi har byggt för det syftet.
1 Det är vanligt i nästan alla grupper i världen att ha en anslagstavla där bulletiner
och rapporter vi får från alla servicenivåer på lokala, regions- och världsnivån sätts upp. På
dessa anslagstavlor kan vi finna gruppkassörens rapport, protokoll från distriktsmöten,
fotografier från distriktets serviceevenemang, konventflyers från olika regioner, senaste
exemplaret av NAWS News och till och med fotokopior av en del artiklar ur The NA Way.

Sid 48

Diskussionsskrivelser

Vi kan verkligen använda dessa anslagstavlor för att sprida information och motivera
våra medlemmar i förhållande till serviceangelägenheter. Det är viktigt att alltid ha olika
slags information tillgänglig och väl placerad på anslagstavlan. Denna information ska
uppdateras var eller varannan vecka av ett kommunikationsteam från gruppen eller av en
begåvad och flitig GSR. Gruppens medlemmar kommer långsamt att välja sig vid att läsa
informationen som sätts upp på tavlan och detta kan vara ännu ett redskap vi kan använda
för att skapa och bibehålla en bro till service.
Låt oss minnas vårt åttonde koncept för service: “Vår servicestruktur är beroende av
integriteten och effektiviteten i vår kommunikation.”
2 En annan grundläggande aspekt för byggandet av en bro till service kan
tillhandahållas av lokala servicefunktionärer och centra. Den enorma servicepotential som
kan utvecklas genom ett NA-kontor är obegränsad. All information som tas emot och förs
vidare av dessa kontor, från och till de grupper det tjänar, inklusive de grupper som nyligen
bildats, och även all information och post från andra regioner och från världsservicen, kan
fotokopieras och sändas till dessa grupper. Detta innefattar servicemanualer, NAWS News,
The Conference Agenda Report (CAR), The NAWS Annual Report, e-mail osv.
Å andra sidan finns den lokala och världsgemenskapens HISTORISKA ARKIV:
protokoll från regions- distriktsservicekonferenser, rapporter från zonforum,
världskonferensen, essäer som skrivits av olika servicekommittéer, kontakter, lokal och
internationell korrespondens, rapporter om projekt och evenemang osv.
Mycket av denna information stannar på hyllorna i dessa kontor under många år,
utan att någon verkligen inser att den finns. Bristen på "känslan av att vi tillhör" gör att
mycket av denna information (som flödar på olika nivåer) arkiveras på kontorshyllorna och
hindrar den från att nå sin slutliga destination: gruppmedlemmarna. Många gånger hävdar
vi att vi inte behöver ett kontor eller att vi endast behöver en begränsad plats för att lagra
litteraturen eller att vi bara behöver en telefon för att ta emot beställningar. Den roll
kontoret spelar för kommunikationen är oersättlig.
3 Gruppservicerepresentantens grundläggande roll är att vara kärnan för
kommunikation som förbinder en grupp med andra grupper i servicestrukturen. Den ska
vara det liv som flödar genom varje gren av det stora "NA-trädet". Detta liv består
huvudsakligen av ord, idéer, koncept och principer som förs vidare från en generation till en
annan och från en medlem till en annan, på varje möte och på varje plats där vår anda
finns. GSR:ens uppgift är att bygga en bro till service. Vi måste lära oss att lyssna till och
förstå hur viktigt våra GSR:ers arbete är. Om vi inte gör det, kommer livet som flödar genom
det stora trädets grenar att torka in, trädet försvagas och till slut dör det. Om du är
regelbunden medlem i en grupp, lyssna till och stöd din GSR. Om du är din grupps GSR, ge
nytt liv till vårt träd.
Låt oss göra vårt träd frodigt.

regionEN Hawaii
Idén om att skapa en kommitté som skulle resa till distrikt och grupper och tillhandahålla
stöd och hjälp diskuterades i samband med den ovanstående frågan. Stöd innebär
assistens vid skapandet av grupper, underkommittéer, workshops, servicestruktur och att
ge handfast hjälp. Denna kommittés medlemmar skulle vara tidigare betrodda tjänare från
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olika nivåer av service. Det ansågs att detta kunde vara ett sätt att använda oldtimers och
deras erfarenhet.
Medlemmarna uttryckte samfällt att delandet av information är en av våra största
tillgångar när det gäller att överbrygga klyftan mellan service och hemmagruppen.
Idéer fördes fram i form av att skapa litteratur IP:r, fokuserade på service och den
enskilda medlemmen. Två IP:r som skulle vara till hjälp för oss var "Gå med i service" och
"Gruppmedlemmarna i service".
Ett annat sätt att upprätthålla kontakt eller kommunikation är att fokusera på GSRnivån av service vid evenemang och konvent. Ibland verkar det som om vi fokuserar på
regions- och världsservice, men glömmer att fokusera på den enskilda medlemmen eller
GSR:en. GSR:en är länken mellan grupperna, distriktet och regionerna. GSR:erna för tillbaka
information till grupperna. Vad de kommunicerar och hur de kommunicerar kommer att
tillföra kontinuitet och stärka gruppen. För att överbrygga klyftan måste vi börja på samma
ställe eller åtminstone ha samma förståelse.
Den sista idén eller diskussionen vi hade vara att öka förståelsen för hur man gör
tolvstegsbesök. Att föra vidare det tolfte steget är ett av våra största ansvar till varandra. Det
tolfte steget är en integrerad del i hur NA manifesterar sig i och utanför gruppen. Vår grupps
positiva tolkning av tolvstegsbesöket kommer att attrahera medlemmar till service. Men
innan medlemmar kan göra service måste de veta hur. Vi behöver vara konsekventa och på
samma grund när vi deltar i tolvstegsbesök. Vi för vidare ett tolftestegsbudskap på många
olika sätt och en IP eller ett häfte om vad ett tolfte steg är och hur man tillämpar det tolfte
steget skulle ge ett mer enhetligt och direkt budskap. Vi förstår vad det tolfte stegets
karaktär är, men att sätta det tolfte steget enhetligt i verket blir en utmaning.
Dessa diskussionsteman var till hjälp för att föra våra medlemmar närmare samman
i kommunikationsprocessen. Vi tycker att det är nödvändigt att öka medvetenheten genom
att vara en del av lösningen. Varje röst är viktig i NA och dialogen mellan en beroende och
en annan beroende förstärker definitivt känslan av att överbrygga klyftan.

RegionEN Lone star
Gruppen som diskuterade tema nr 2 bestod av tio till femton medlemmar vid olika
tidpunkter. Denna grupp valde att endast rapportera gruppens personliga kommentarer,
utan relation till någon fråga. Vi delar med oss av dessa kommentarer i denna rapport, utan
någon sammanfattning i slutet.
“Ta med andlighet (ta tillbaka)”
“Se service förändra människor - kontinuitet”
“Uttryck ett behov av andligt grundad process”
“Kan inte tvinga det på folk - led genom förebild”
“Fokusera på framsteg, inte det negativa”
“Förmedling av resurserna som är tillgängliga för den tilfrisknande beroende”
“Jag blev ‘engagerad’ när jag började göra distriktsservice”
“För tillbaka ett budskap om ‘alla vi’ och inte ‘vi och dem’”
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“Att engagera mig ger mig information, så jag vet hur jag ska fortsätta”
“Komma ur sig själv och hjälpa andra”
“Lära olika perspektiv på tillfrisknandet”
“Börja med att hjälpa till som 'gruppvälkomnare’”
“Dela om det som görs, inte gräl”
“Det skrivna ordet är kraftfullt när man delar med sig om vad som faktiskt hänt”
“Se förändringen som sker när man finner en lösning”
“Ens ideal förändras så mer blir relevant och acceptabelt”
“Att lära sig att bara komma dit och växa genom att se ett vidare och vidare
perspektiv”
“Öppna kommunikationskanalerna genom att starta en ‘Unity Rock’ där vi ordnar
något som kan skickas runt, signeras och skickas runt”
“Vi kan bli exempel på tillfrisknande genom att föra oss ned värdighet”
“Visa människor att de har kraften att genomföra positiva förändringar”

RegionEN New Jersey
Tillfrågad om vad som kunde ändras kring NA-service för att göra den mer attraktiv för
medlemmar som inte deltar, sa någon: "Ingenting! Ändra ingenting. NA-service är bra precis
som den är". En annan sa: "Service fungerar. Vad vi vill är att mer människor deltar." En
annan sa: "Servicejunkies har roligast.” Till sist sa någon: "Vi gör service mer attraktivt
genom att arbeta med våra egna program för tillfrisknande".
I vår region tror vi att sponsorskap är nyckeln till service. Vi får lära oss hur vi
tillfrisknar av våra sponsorer. De lär oss hur vi kan arbeta med Anonyma Narkomaners
program. När våra sponsorer lär oss att hedra vårt ansvar för att tjäna gemenskapen som en
del av vårt tillfrisknande, tjänar vi gemenskapen. Ofta tjänar vi gemenskapen exakt som vår
sponsor gjorde. Om våra sponsorer tjänade i hemmagrupper, men undvek distriktsservice,
tjänade vi i hemmagrupper. Om våra sponsorer tog oss till distriktet, engagerar vi oss i
distriktet. Om våra sponsorer engagerade sig i SI-arbete, gör vi SI-arbete. Om våra sponsorer
uppmuntrade oss att närvara vid ett regionmöte, gick vi till regionen. Våra sponsorer är bron
vi använder. Dit de tar oss, går vi.
I vår region tror vi att hemmagruppen är vår familj och vår familj sätter nivån för
samhället. Om vår hemmagrupp uppmuntrar till en känsla av förbindelse med andra
hemmagrupper genom distriktsservice eller underkommittéarbete, tenderar vi att följa den
modellen. Om vår hemmagrupp å ena sidan är mer orienterad mot sitt lokala grannskap,
tenderar vi att se detta som vårt verksamhetsfält. Våra hemmagrupper är en bro som lär oss
vart vi vill gå.
I vår region tror vi att våra första steg ut ur beroendets isolering och alienation tas på
möten. Vi tar dessa steg med hjälp av vår sponsor. Vi tar dessa steg på hemmagruppnivån.
Som vi lär oss, så växer vi. För dem av oss som har tillräcklig tur att uppmuntras att växa
mot ökad öppenhet, var distriktsservice ofta det första stället vi gick till efter våra första
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dagar. När distriktsservice välkomnade och närde oss, började vi erfara en enighet med
andra. Vi lärde känna tillfrisknande beroende som vi inte sett på möten, som vi inte kände
genom nattliga samtal. Det kanske var svårt för oss till en början, men vi lärde oss att älska
dem, våra bröder och systrar i tillfrisknandet, på samma sätt som vi lärde oss att bry oss om
människorna i våra tillfrisknandegrupper. Vi lärde oss om lokala behov och att tillhandahålla
lokal service. Vi lärde oss att samarbeta genom att visa stöd för varandras aktiviteter. Vi
lärde oss att arbeta med och respektera andra. Vi lärde oss att våra personliga behov och
önskningar inte alltid var andras prioritering. Samtidigt lärde vi oss att vi inte behöver känna
oss hotade eller sårade att detta. Idén att ge tillbaka det som så frikostigt givits tog ofta nya
former. Vi kunde identifiera behov och arbeta tillsammans för att tillfredsställa dem. Vi lärde
oss att åstadkomma och uppnå - distriktsservice och underkommittéarbete hjälpte oss att
ta oss till en större värld.
I vår region tror vi att vår personliga överlevnad och gemenskapens överlevnad är
avhängig av att vi räcker ut handen och växer. Vi tror att vi skadar oss själva genom att förbli
fastlåsta, isolerade inom oss själva. Och vi tror att vi förnekar oss själva möjligheten att växa
när vi förblir fastlåsta och isolerade inom de grupper av människor vi känner och i de
aktiviteter vi känner oss trygga. Att gå ut, ta risker, göra service, detta hjälper oss att växa.
Ibland är själva stressen och smärtan, förvirringen och störningarna i att arbeta med andra
för att skapa servicearbete, just det vi behöver för att gå framåt i vårt personliga
tillfrisknande. Vi vet att vi behöver andra för att hjälpa oss växa och att detta behov vi har av
andra bäst tjänas när vi ger tillbaka det som så frikostigt givits.
I vår region tror vi på att komma ut ur oss själva och ur den självömkan som ofta
förtär oss. Vi tror på att komma ur oss själva och i service. Att tro att NA räddat våra liv
hjälper till att motivera oss att fortsätta att tjäna gemenskapen. Att bli en del av NAgemenskapen och göra ansvarsfull service inom NA-gemenskapen hjälper oss att ta steg
mot att bli delar av våra större samhällen. Vi går ofta från distriktsservice till regionsservice.
En del av oss fortsätter denna utåtriktade rörelse till att göra service i vår zon eller på
världsnivån. På samma sätt utökar vi vår förståelse av oss själva när vi ser oss som
medlemmar av våra biologiska eller ingifta familjer, som deltagare i jobbrelaterade
aktiviteter, som medborgare i lokala, statsomfattande, nationella och internationella
samhällen.
I vår region har åtminstone en del av oss kommit att inse att det bästa vi kan göra för
oss själva är att tjäna gemenskapen.

RegionEN Puerto Rico
A. För att stärka hemmagruppskonceptet, genom att hjälpa medlemmar med workshops
om service- och offentlig information, där fördelarna med service diskuteras som ett
redskap för tillfrisknande för nya och gamla medlemmar.
B.

Hemmagruppsmedlemmar föregår med exempel genom att tillämpa den tolfte
traditionen.

C.

Att föreslå eller motivera att hemmagruppsmedlemmar skaffar sig intresse för en
specifik distrikts- eller regionsunderkommitté. (SI, OI etc.)

Sid 52

Diskussionsskrivelser

D.

Föreslå att WSO publicerar litteratur om offentlig information, förklarar dess funktion
och gör den tillgänglig för individer och grupper för att stärka band som kommer att
bli broar som förbinder hemmagruppmedlemmar med service.

Dessa teman kommer fortsatt att diskuteras i vår region och jag har gjort ett
åtagande att ta gruppernas samvetsåsikter till WSC 2002, manifesterade av en älskande
Gud som han kan komma till uttryck i vårt gruppsamvete i enlighet med vår andra tradition.
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ADDENDUM A

Group
Treasurer's
Workbook
(Föreslagen)

Available in English only
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ADDENDUM B

Group
Treasurer's
Workbook
(Nuvarande)

Available in English only
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NomineringsINFORMATION

Kära NA-medlem,

Innan du fyller i din blankett för serviceresumén, skulle vi vilja låta dig veta litet mer om
service på världsnivån.
Den position du kan bli nominerad till kommer att kräva att du gör ett åtagande för
åtminstone ett år, med möjligheten att ditt åtagande kommer att vara upp till sex år. Detta
innebär att du kan tillfrågas om att göra en ansenlig investring av din tid. Du kan ombes att
resa och tillbringa tid borta från din familj, ditt arbete, och ditt hem. Detta kan innebära så
mycket som ett veckoslut per månad borta från hemmet plus konferensveckan. Det kan
också krävas att di lägger ut en del av dina personliga tillgångar för att fullgöra ditt ansvar.
Förvisso kommer du att ha arbete att göra hemma på din fritid, som att läsa eller skriva
rapporter och diskutera ditt arbetes planer och mål med andra medlemmar. Dessutom
kanske du blir ombedd att delta i telefonkonferenssamtal som kanske varar i flera timmar.
För att tillhandahålla vår gemenskap med den allra bästa möjliga nivån av service, ber vi
att du noggrant överväger det ansvar som medföljer den valda position som du kan bli
nominerad till. Du kanske önskar att konsultera din arbetsgivare, din familj och/eller din
sponsor. Att tala med medlemmar som har tjänat på världsnivån kan ge dig ytterligare insikt
i det engagemang som fordras. Service på denna nivå har många belöningar och kan ha en
fundamental inverkan på ditt liv och personliga tillfrisknande. Men, det kommer inte utan
hårt arbete, många arbetstimmar, hängivenhet och personlig uppoffring.
Världspoolresuméblanketten är för alla nomineringar. Positionerna som vid WSC 2002
är tillgängliga för nominering och val är: två positioner inom panelsen för mänskliga resurser
(HRP), två positioner för WSC-biträden och elva positioner i världsstyrelsen. Mer information
om dessa positioner och processen som ska användas detta år kommer att finnas tillgänglig
före konferensen. HRP kommer att lämna in nomineringar till världsstyrelsen, panelen för
mänskliga resurser (HRP) och WSC-biträden.
För regionsnomineringar kopieras resuméerna och distribueras till alla
konferensdeltagare före valen. För att förenkla denna process, var vänlig se till att du
använder blanketten som tillhandahålls och ersätt den inte med någon annan blankett.
Detta är den enda blankett som kommer att ingå i det paket som distribueras till
konferensdeltagarna. Värlspoolsresuméblanketten finns i Conference Agenda Report, på
världsservicens websida, www.na.org, eller finns tillgänglig på begäran från WSO.
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NOMINERINGSBLANKETT

NOMINERAD: (texta) ______________________________________
NOMINERAD TILL (position): ________________________________

NOMINERAD FÖR: (texta) __________________________________
SEKONDERAD AV: (texta) __________________________________

NOMINERANDES NAMNTECKNING: __________________________
SEKONDERANDES NAMNTECKNING: ________________________

NOMINERADS NAMNTECKNING: ____________________________
(NOMINERADS NAMNTECKNING VISAR ATT NOMINERINGEN ACCEPTERATS)

VÄRLDPOOLSRESUMÉ
Var snäll använd skrivmaskin eller texta och sändin till:
Human Resource Panel, NA World Services, Inc.,
PO Box 9999, Van Nuys, CA 91409
Personligt
Var vänlig kryssa för det du är intresserad av: VS______ HRP_____ biträde_____ projekts____
Namn _________________________________

Ny resumé____ Updaterad resumé____

Adress ________________________________Stad __________________________________
Stat ____________________Postnummer ____________ Land _________________________
Telefon hem ____________________________ Fax ___________________________________
Email Adress___________________________________________________________________
Drogfritt datum__________________________ Din region _____________________________
Medlemskap i yrkes och/eller
samhällsorganisationer

Aktiviteter/Hobbies

Utbildning
Gymnasier/högskolor

Erhållna betyg

Seminarier/Teknisk utbildning

Yrkeslicenser eller certifikat

Erfarenhet
Erfarenhet av service i gemenskapen
Datum

Servicens längd

Grupp/Distrikt/Regi
on/Världsservice

Position

Förteckna tre (3) referenser, människor du har gjort service med.

Namm

Arbetserfarenhet

Adress

Telefon

Emailadress

Vad tycker du mest om att göra i ditt arbete, i service och i ditt liv i allmänhet?

Vad tycker du minst om att göra i ditt arbete, i service och i ditt liv i allmänhet?

Vad har du uppnått i ditt arbete, i service, och/eller i ditt liv som du är mest stolt över?

Vad tror du att du kan bidra med till världsservicen?

Varför är det roligt med service?

Språk
Modersmål: _____________________________________________________________
Andra språk:
__________________

Talar

Läser

Skriver

Översätter

__________________

Talar

Läser

Skriver

Översätter

__________________

Talar

Läser

Skriver

Översätter

Var vänlig fyll i era färdigheter:
Kommunikationer
Facilitator

Datorer
Networking

Journalism

Web Master

Offentlig talare

Informationshantering

Skrivande

Systemanalys

Redigerande

Web Design

Parlamentariker
PR

Konst & Grafik

Budget

NA-service
Hjälptelefon
Litteratur

Affärsliv
Ledning

Undervisning

Ekonomi
Ekonomi & prognos

Policy
Översättning

Mänskliga resurser/personall

Konvent

Kalkyl/statistik/sannolikhetsberäkning

Sjukhus & Institutioner

Administration

Mänskliga resurser

Planering av evenemang

Offentlig information

Offentlig rätt

Marknadsföring

Outreach

Kontraktsformulerare

Strategisk planering

Administration

Juridiska färdigheter
Medling

Brottsmål

Världsstyrelsen

Ytterligare kommentarer

Var vänlig begränsa era svar till det utrymme som tillhandahålls.

ORDLISTA
Arbetsgrupper
Små arbetande organ för världsstyrelsen som skapats för ett särskilt syfte.
CAR
Se Conference Agenda Report.
Composite Group.
Det arbetsorgan som skapats för att möjliggöra det tvååriga inventeringsprojekt av
världsservicen som utfördes från WSC -93 fram till WSC -95. Composite Group samordnade
arbete som gjordes under världsserviceinventeringen, inklusive enkäter i gemenskapen,
världsservicestyrelseoch
kommittéers
redskap
för
självbedömning
och
inventeringsessioner vid WSC –94. Den hade tolv röstberättigade medlemmar – sex
sambandspersoner från WSC, tre tidigare RSR:er, två förtroendemän och en WSO-direktoroch en icke-röstberättigad medlem, en arbetsledare från WSO.
Conference Agenda Report (CAR)
En publikation med ärenden och frågor som ska beaktas vid WSC:s möte vart annat år.
Utges åtminstone etthundrafemtio (150) dagar före konferensens inledande, och de
översatta versionerna utges minst etthundratjugo (120) dagar före.
Conference Report
Den fullständiga rapporten om alla världsservicens aktiviteter som skickas till deltagare vid
WSC, RSK:er kan också få rapporter publicerade. Utges oftast två gånger om året. Skickas
till konferensdeltagare och abonnenter. Marsutgåvan innehåller vanligen styrelse- och HRPrapporter och regionsrapporter. Kallades Fellowship Report tills 1991.
Enhetlig budget
Den konsoliderade ekonomiska planen för hela NA:s världsservice.
Fellowship Intellectual Property Trust (FIPT) [Gemenskapens förvaltning av intellektuell
egendom]
Ett dokument som beskriver hur NA:s litteratur och logotyper hanteras och skyddas till
största möjliga nytta för gemenskapen som helhet. Innehåller sin egen ordlista med termer.
Godkänd av gemenskapen i april 1993.
FIPT
Se Fellowship Intellectual Property Trust. [Gemenskapens förvaltning av intellektuell
egendom].
Gemenskapens utvecklingsplan
En långsiktig strategi för världsservicens planering och tillhandahållande av service och
stöd, som möjliggör Anonyma Narkomaners fortsättning och tillväxt över hela världen.
GLS
A Guide to Local Services in Narcotics Anonymous. [En guide till lokal service i Anonyma
Narkomaner.]
GSR
Gruppservicerepresentant.
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Guide to Local Services in Narcotics Anonymous, A (GLS). [En guide till lokal service i
Anonyma Narkomaner]
En servicehandbok som godkändes 1997, som en resurs för NA-grupper, distrikt och
regioner och deras underkommittéer för etablerandet och tillhandahållandet av lokal
service.
HRP
Se panelen för mänskliga resurser.
NA Way Magazine, The
Publiceras varje kvartal. The NA Way Magazine erbjuder för närvarande artiklar om service,
historier inriktade på tillfrisknandet, och underhållning, så väl som en kalender över
internationella NA-händelser. Tillgänglig på begäran på engelska, franska, spanska,
portugisiska och tyska.
Narcotics Anonymous World Services (NAWS)
Hänvisar till Narcotics Anonymous World Services, Inc., det juridiska namnet på
världsstyrelsen. (Se beskrivning av världsstyrelsen.)
NAWS
Se Narcotics Anonymous World Services. [Anonyma Narkomaners världsservice]
NAWS News
Ett nyhetsbrev som skickas ut av världsstyrelsen efter varje styrelsemöte och som
rapporterar om deras nuvarande aktiviteter. Publiceras på engelska, franska, tyska,
portugisiska och spanska. Skickas till alla konferensdeltagare, registrerade distrikt och
regioner.
Panelen för mänskliga resurser (HRP)
Tillhandahåller världservicekonferensen med en lista över kvalificerade kandidater för val till
världsstyrelsen, panelen för mänskliga resurser och positionerna som biträden. Består av
fyra individer som väljs av världsservicekonferensen.
RD
Se Regionsdelegat.
Regionsförsamling
En sammankomst av GSR:er och RKM:er, hållen av RSK:n, för att diskutera frågor som
påverkar NA över hela världen, vanligtvis som förberedelse för det årliga WSC-mötet.
Regionsdelegaten väljs ibland vid församlingen.
Regionsdelegat (RD)
Röstberättigad delegat från en NA-region (eller likvärdigt serviceorgan) till WSC. Ansvarig för
att bidra till att kommunicera mellan regionen och världsservicen under hela året.
Regionsservicekommittée (RSK)
Ett organ som samlar den förenade serviceerfarenheten från ett antal närliggande distrikt
för dessa distrikts ömsesidiga stöd. Består av RKM:erna, regionsdelegaten och alternerande
delegaten, och andra efter behov.
Resolutionsgruppen (RG)
Ett arbetsorgan som skapades för konferensåren 1995-96 för att formulera resolutioner för
de prioriterade problem som identifierades efter det tvååriga inventeringsprojektet av
världsservicen. Fick sex medlemmar ratificerade av konferensen.

Sid 68

Ordlista

RSK
Se Regionsservicekommittée.
Temporary Working Guide to Our World Service Structure, A (TWGWSS)
En sammanställning av policybeslut som godkänts av världsservicekonferensen, inklusive
guidelines för WSC. Publicerades första gången 1983 som tillfällig efterträdare till NA
Service Manual, också kallad. The NA Tree, som i sin tur publicerades första gången 1976.
Tolv koncept för NA-service
Grundläggande NA-principer som vägleder våra grupper, styrelser och kommittéer i deras
serviceangelägenheter. Godkändes av WSC 1992, publicerad med essäer som ett häfte
med samma namn.
TWGWSS
Se A Temporary Working Guide to Our World Service Structure.
Utvecklingsplan för gemenskapen [Fellowship Development Plan]
En långsiktig strategi för utvecklandet världsservicens planering och tillhandahållande av
service och stöd som möjliggör Anonyma Narkomaners fortsättande och tillväxten över hela
värden.
VS
Se världsstyrelsen.
VSM
Se världsservicemöte.
Världspoolen
En pool av medlemmars serviceresuméer som uppvisar en mångfald av tillfrisknande- och
servicerelaterad erfarenhet, såväl som många färdigheter som är nödvändiga för det
framgångsrika fullgörandet av världsserviceuppdrag.
Världsserviceinventering
Ett tvåårigt projekt som påbörjades vid 1993 års världsservicekonferens, vägledd av en
detaljerad plan som godkändes vid WSC –93 och reviderades vid WSC –94. En ny plan
godkändes för resolutionsfasen vid WSC –95 och en tvåårs övergångsplan godkändes vid
WSC –97.
Världsservicekonferensen (WSC)
Huvudorganet för världsservice. Möts varje år för att behandla ärenden. Röstberättigade
medlemmar: RD:r, världsstyrelsens medlemmar: WSO:s verkställande co-director har rätt att
tala i mikrofonen, andra kan ges rätt att tala i mikrofonen enligt konferensens vilja. Officiellt
arbetsspråk är engelska.
Världsservicekontoret (WSO)
NA:s huvudsakliga världsomfattande servicecenter-högkvarter (Los Angeles) och
dotterinrättningar (Kanada, Europa). Trycker, lagrar, säljer NA:s konferensgodkända
litteratur, servicehandböcker och annat material. Tillhandahåller stöd till nya NA-grupper och
NA-gemenskaper i utveckling. Tjänar som en förmedlare av information om NA.
Världsservicemöte
Ett informellt möte som hålls mellan konferenserna, med syfte att kommunicera, diskutera
och ge input.
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Världsstyrelsen
Världsservicekonferensens servicestyrelse. Tillhandahåller stöd till Anonyma Narkomaners
gemenskap i dess ansträngningar att tillhandahålla möjligheten att tillfriskna från
beroendet: och har översyn över NA:s världsservices aktiviteter, inklusive vårt huvudcenter
för service, världsservicekontoret (WSO). Styrelsen förvaltar också för NA:s gemenskaps
räkning alla rättigheter till dess fysiska och intellektuella egendom (som omfattar litteratur,
logotyper, varumärken och copyright) i enlighet med WSC:s vilja.
WSC
Se världsservicekonferensen.
WSC-biträde(n)
Är ordförande vid världsservicekonferensens praktiska sessioner. Består av två individer
som väljs av världsservicekonferensen.
WSC:s utvecklingsforum [Development Forum]
En del av WSC:s årliga möte som reserverats för diskussion om frågor som har att göra med
gemenskapens utveckling, särskilt internationell utveckling. Hölls först 1991. Tidigare känt
som International Development Forum (1991), Multinational Development Forum (1992).
WSO
Se världsservicekontoret (WSO).
Zonforum
Lokalt organiserade, serviceinriktade delningsessioner som tillhandahåller medel genom
vilka NA-gemenskaper kan kommunicera, samarbeta och växa tillsammans med varandra.
Innefattar deltagande från näraliggande regioner.
Övergångsgruppen
Ett arbetsorgan som skapades för konferensåren 1996-98 för att utveckla och för
konferensens godkännande presentera en strukturmodell baserad på resolutioner som
godkänts av WSC -96. Hade nio medlemmar och två alternerande ratificerade av
konferensen.
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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.

världsServicekonferensens
uppdragsuttalande
Världsservicekonferensen sammanför alla NA:s världsservices
beståndsdelar för att främja NA:s gemensamma välfärd. WSC:s
uppdrag är att förena NA över hela världen genom att tillhandahålla
ett evenemang där:
Deltagarna föreslår och uppnår gemenskapens konsensus kring
initiativ som främjar NA:s världsservices vision;
Gemenskapen genom ett utbyte av erfarenheter, styrka och
hopp kollektivt uttrycker sig i frågor som påverkar Anonyma
Narkomaner som helhet;
NA-grupper har en mekanism för att stödja och ge anvisning åt
NA:s världsserviceaktiviteter;
Deltagarna garanterar att de olika elementen av NA:s
världsservice ytterst är ansvariga för de grupper de tjänar;
Deltagarna inspireras av glädjen av osjälvisk service och
vetskapen att våra ansträngningar betyder något.

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.
Copyright  1989, 1990, 1991 Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alla rättigheter förbehållna.
The Twelve Concepts for NA Service efter modell från AA:s Twelve Concepts for World Service,
publicerade av Alcoholics Anonymous World Services, Inc., och har utvecklats specifikt för
Anonyma Narkomaners behov.

