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Skapa vår framtid

Hälsningar från er 
Världsstyrelse
Temat för denna konferens är Creating Our 
Future (Skapa vår framtid). Om ni följer Världs-
servicens (World Services) rapportering eller 
hänger med i diskussioner relaterade till Världs-
servicekonferensen (World Service Conference, 
WSC) kanske ni vet att vi har pratat om konferen-
sens framtid länge nu. Trots otaliga samtal om att 
skapa en mer hållbar och effektiv WSC har konfe-
rensen varit till synes ovillig att fatta beslut som 
skulle omsätta några av dessa idéer i praktiken.
Dessutom har hela världen förändrats sedan i bör-
jan av 2020 och NA förändrades med den - redo 
eller inte! Under tiden som gått efter att 2020-års 
Konferensagendarapport (Conference Agenda Report, 
CAR) skrevs har NA lärt sig att tillfriskna och göra 
service online; världsservice (World Services) har 
utvecklat beslutsprocesser online; vi har slutat 
skriva ut och skicka rapporter och vi håller för 
närvarande på att avsluta den första treåriga kon-
ferenscykeln någonsin. Mer om allt detta nedan.  
När de globala nedstängningarna började var NA 
väl positionerat för att anpassa sig. Som gemen-
skap hade vi redan erfarenhet av tillfrisknandemö-
ten online och per telefon. Den fjärde traditionen 
ger grupper möjlighet att agera snabbt för att möta 
sina medlemmars behov utan att behöva vänta på 
organisering eller inriktning från ett centralt håll. 
När ett ökande antal möten dök upp online blev 
NA mer tillgängligt för en del beroende som annars 
kanske inte hade hittat oss och många medlemmar 
fick för första gången en upplevelse av gemenska-
pens globala karaktär. 
Världsservice var tvungna att agera för att flytta 
den förestående Världsservicekonferensen online. 
Tack och lov hade konferensdeltagarna vant sig 
vid att träffas online varannan månad och få infor-
mation via e-post och Dropbox. Vi arbetade alla 
tillsammans och hade för första gången någon-
sin WSC online och nu planerar vi för den första 
reguljära konferensen (hybrida, egentligen) på 
fem år.  
I denna inledande essä kommer vi att ge ett sam-
manhang som kan vara till hjälp när man över-
väger motionerna i CAR:en. Vi kommer att beröra 

krisen som världsservice kastades in 
i början av pandemin. Vi kommer att 

granska vad som gjordes vid WSC 2020 
och interimsmötet 2022 och vi kommer att för-
klara eftersläpningen av arbetet. Sedan kommer 
vi att ge en översikt över innehållet i CAR:en och 
ge lite information om Material för konferensens 
godkännande (Conference Approval Track, CAT) 
som kommer att publiceras i januari.  

Krisen
I mars 2020 började världen som svar på pande-
min att stängas ner och världsservice kastades in 
i en resurskris. Den största delen av NA världs-
services (NA World Services, NAWS) intäkter 
har tidigare alltid kommit från litteraturförsälj-
ning. När möten runt om i världen stängde sina 
dörrar eller blev virtuella, torkade litteraturför-
säljningen upp över en natt. Världsservicens 
intäkter från litteratur minskade med cirka åtti-
ofem procent. Vi fattade en rad snabba och svåra 
beslut om bemanning så att Världsservicekonto-
ret (World Service Office, WSO) kunde fortsätta 
att fungera. Vi permitterade den senast inhyrda 
personalen, sedan permitterade vi mer än hälften 
av den kvarvarande personalen. Under en period 
jobbade alla halvtid. 
Vi har under den senaste tiden klöst oss tillbaka. 
Vi har tagit tillbaka permitterad personal allt-
eftersom vi har kunnat och vi har nyligen gjort 
flera nyanställningar. Ändå är vi fortfarande 
bara två tredjedelar av personalantalet vi var för 
några år sedan. Vi är på väg åt rätt håll, men vi är 
inte ”där” än.
Ljuspunkten i allt detta har varit NA-medlem-
marna. I mars 2020 började vi slå larm om att vi 
behövde ekonomisk hjälp och medlemmarna gav 
gensvar. Under årtionden har vi pratat om beho-
vet av att världsservice övergår från en inkomst-
modell som är beroende av litteraturförsäljning 
till en som är självförsörjande genom medlemsbi-
drag och vi har äntligen gjort betydande framsteg 
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mot det målet. Till alla NA-medlemmar som har 
hjälpt till – tack, tack, tack. 
Vi är ute ur krisen, bara för idag, men vi vill inte 
förlora vårt mål ur sikte - att minska beroendet av 
litteraturförsäljning genom att öka medlemsbidra-
gen. A Guide to World Service in NA definierar NA 
världsservicens grundläggande syften som ”kom-
munikation, samordning, information och väg-
ledning. Vi tillhandahåller den servicen så att våra 
grupper och medlemmar mer framgångsrikt kan 
föra vidare budskapet om tillfrisknande och så att 
vårt program för tillfrisknande kan göras mer till-
gängligt för beroende överallt.” (GWSNA, s. 2)
Det kan låta enkelt, men det kräver mycket resur-
ser att utföra dessa funktioner för en gemenskap 
som är så stor och mångsidig som NA. Före de 
globala nedstängningarna hölls mer än 76 000 
möten i över etthundrafyrtio länder. Världsservice 
handhar översättningar, produktion och distribu-
tion av litteratur på femtiosju språk. Med över-
satta titlar medräknade publicerar vi tusentals 
artiklar. Vi administrerar Världskonventet och 
Världsservicekonferensen och håller dussintals 
servicerelaterade webbmöten varje år. Vi skyddar 
gemenskapens upphovsrätt, ger stöd till service-
enheter och NA-evenemang runt om i världen, 
skapar, samlar in och publicerar material för att 
stödja serviceutförande, upprätthåller informa-
tion om möteslistan, underlättar tillgången till 
litteratur för dem i fängelse genom böcker och 
avtal om att ladda litteratur på surfplattor, skickar 
gratis eller subventionerad litteratur till dem som 
behöver och mycket mer. Annual Report (Årsredo-
visningen) ger varje räkenskapsår en bra bild av 
världsservicens verksamhet: www.na.org/ar. 
Det krävs mycket för att göra det vi gör för gemen-
skapens räkning, men vi har alltid trott att vi till-
sammans kan förflytta berg. I början av pandemin 
bad vi medlemmarna att överväga sin möjlighet 
att ge ett återkommande bidrag till världsservicen 
(www.na.org/contribute) och att hjälpa till att föra 
budskapet vidare. Många av oss bidrar med en dol-
lar i månaden för varje år av vår drogfria tid. Det 
är ett enkelt, konkret sätt att ge tillbaka. Naturligt-
vis kan inte alla bidra ekonomiskt, men om du har 
möjlighet hoppas vi att du kommer att överväga 
det. Om var och en av oss gör lite, blir det mycket. 
Nödsituationen som pandemin orsakade var inte 
bara ekonomisk. Det var även logistisk. De glo-
bala nedstängningarna infördes i hälarna på det 
sista styrelsemötet vi hade planerat före WSC 

2020. Faktum är att en av styrelsemedlemmarna 
som hade stannat kvar i en vecka för att sam-
ordna ett arbetsgruppsmöte för Spiritual Principle 
a Day projektet fastnade i Los Angeles på grund 
av avstängningar och reserestriktioner. Det tog 
honom sextiotvå dagar att komma hem.  

WSC 2020 och WSC 2022
Vi hade planerat för en världsservicekonferens 
i april 2020, men världen stängde ner i mars. 
Situationen förändrades mycket snabbt i början 
av pandemin och vi höll kommunikationslinjer 
öppna med konferensdeltagare genom frekventa 
e-postmeddelanden, webbmöten och omröst-
ningar. Vi skickade mer än ett halvt dussin 
e-postmeddelanden till alla konferensdeltagare 
under sista halvan av mars 2020! Det fanns redan 
ett webbmöte för konferensdeltagare planerat till 
den 28 mars och vid det mötet diskuterade delta-
garna alternativ för WSC 2020 och fattade sedan 
beslut via e-omröstning efteråt.
Slutresultatet blev den första världsservicekonfe-
rensen någonsin som hölls online och som också 
var den första världsservicekonferensen som 
någonsin hölls i två delar. Del ett var den 24 april 
till 3 maj och del två var den 7 till 9 augusti 2020. 
Konferensdeltagare (Conference Participants, CP) 
bestämde dagordningen för mötet, vilket också 
skedde för första gången vid en WSC. CP:er 
bestämde vad de skulle ta upp på konferensen 
genom e-omröstning före mötet. Som ett resultat 
av detta diskuterades eller beslutades det inte om 

https://www.na.org/ar
https://www.na.org/contribute
https://www.na.org/contribute
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alla CAR-motioner för 2020. I slutet av WSC 2020 
åtog sig styrelsen att höra av sig till motionsstäl-
larna av de motioner som inte togs upp och fråga 
dem om de skulle vilja inkludera motionerna i 
nästa CAR (som är denna CAR 2023). 
Det var en utmaning att anpassa våra processer 
till en onlinemiljö. Det första mötet var nio dagar 
långt och några deltagare fick stiga upp mitt i nat-

ten för att vara med. Diskussionerna om tidszoner 
och schemaläggning av sessioner var några av de 
svåraste. Kartan nedan visar fördelningen av del-
tagare runt om i världen och den verkligt omöjliga 
uppgiften att schemalägga sessioner under tider 
som fungerar bra för alla. Vi är väldigt tacksamma 
för alla deltagare som dök upp och var med oav-
sett vad. Tack!

WSC 2020-DELTAGARNAS TIDSZONER

Allt material för WSC 2020, inklusive alla e-om-
röstningsresultat, finns här: www.na.org/?ID= 
wsc2020virt. 
Ur ett helhetsperspektiv bortom detaljerna i ses-
sionerna och besluten, är några av de viktigaste 
lärdomarna från erfarenheten att vi har förmågan 
sätta en agenda, träffas och fatta beslut online. Alla 
som har varit på både en reguljär och en online 
WSC kommer att säga att det inte är samma sak. 
Det ena är inte ett substitut för det andra, men vi 
anpassade oss och det fungerade! 
Om livet var en saga skulle vi strax efter WSC 
2020 ha varit helt självförsörjande genom 

medlemsbidrag, pandemin skulle ha varit 
ett minne blott och vi skulle alla ha sett fram 
emot en reguljär WSC 2022. I stället dröjde sig 
finans- och hälsokrisen kvar. Världsstyrelsen 
hade långa diskussioner, både som styrelse 
och med andra konferensdeltagare, om hur vi 
skulle ta oss an WSC 2022. Styrelsen skrev två 
rekommendationsrapporter och diskuterade 
alternativen med konferensdeltagarna på ett 
webbmöte varefter deltagarna via e-omröst-
ning beslutade att förlänga konferenscykeln ett 
år och hålla ett interims möte 2022 för att han-
tera viktiga ärenden. 

https://www.na.org/?ID=wsc2020virt
https://www.na.org/?ID=wsc2020virt


4  2023-års Konferensagendarapport • Skapa vår framtid

Dessa rekommendationsrapporter och omröst-
ningsresultat finns här: www.na.org/?ID= 
background-discussion-22-23. 

Överförda motioner från 2020
Detta för oss till WSC 2023.
Deltagarna vid det virtuella WSC-mötet 2020 pri-
oriterade att inte ta upp tio av CAR-motionerna 
från 2020 det året.  
Sju av dessa tio motioner kom från regioner eller 
zoner. Som utlovat kontaktade styrelsen var och 
en av motionsställarna och fem av de sju bad 
att deras motion skulle inkluderas i denna CAR. 
Dessa motioner, som de nu är numrerade, är 
motion nummer tretton från den argentinska regi-
onen, motion nummer fjorton gemensamt från den 
svenska regionen och den australiensiska regio-
nen, motion nummer sexton från Baja-Son regi-
onen med sex regioner som medställare, motion 
nummer sjutton från California Inland regio-
nen och motion nummer tjugotvå från Southern 
California regionen. (För en fullständig lista över 
motionerna i denna CAR, se sammanfattningsbla-
det på sidan 62.) 
Några ord om ordningen av motionerna: efter-
som världsstyrelsens ledamöter väljs av och är 
betrodda tjänare till Världsservicekonferensen, 
kommer motioner som läggs fram av styrelsen 
först i CAR:en. Därefter kommer motioner från 
regioner och zoner. Vi försöker organisera alla 
motioner i en ordning som underlättar CAR-
workshops och samlar ihop motioner med lik-
nande teman. Vid själva konferensen är det WSC:s 
co-facilitatorer som bestämmer i vilken ordning 
ärendena behandlas. Co-facilitatorerna är också 
betrodda tjänare som väljs av konferensen. De ini-
tiala röstningarna genom handuppräckning, poli-
cys i GWSNA, motionernas inbördes ordning och 

schemat för en given dag, bidrar till hur co-facili-
tatorerna väljer att lägga upp arbetet. 
Tre av de motioner som inte togs upp i CAR:en 
2020 var från styrelsen och på styrelsens rekom-
mendation valde deltagarna att vänta tills en 
reguljär WSC kunde överväga dem. Styrelsen har 
inkluderat motioner i denna CAR för att täcka 
två av de tre ämnena: motion nummer två och 
tre handlar om att revidera FIPT:s operativa reg-
ler och Intellectual Property Bulletin #1. Den andra 
styrelsemotionen som var kvar från 2020 rör god-
kännandet av de långsiktiga målen i NAWS stra-
tegiska plan och vi lägger inte fram den motionen 
här. Vanligtvis ingår NAWS strategiska plan i 
CAT:en tillsammans med de projektplaner som 
den ger upphov till. Det här är dock inte en vanlig 
cykel och vi har inte ägnat tid åt vår strategiska 
planeringsprocess denna cykel. Vi håller fortfa-
rande på att komma i kapp med arbetet och kom-
mer att lägga fram projektplaner för sådant arbete 
vi redan är engagerade i och för sådant arbete som 
konferensen prioriterar. Vi har för avsikt att starta 
upp den strategiska planeringsprocessen igen vid 
kommande WSC med hjälp av konferensen. Mer 
kommer att visa sig.

Eftersläpningen av arbete
Det här har varit en cykel utan dess like. Vi har 
gjort mer än vi trodde var möjligt med färre resur-
ser än vi har haft på decennier. För en partiell lista 
över aktiviteter se sidan 32 i denna CAR och se 
även Annual Report som dokumenterar vår verk-
samhet varje år: www.na.org/ar.
Vi har lärt oss oerhört mycket och vi är optimistiska 
inför framtiden. Tekniken har gjort det möjligt för 
oss att träffas oftare än någonsin tidigare – som sty-
relse och tillsammans med andra konferensdelta-
gare. Vi är glada över att arbeta tillsammans som en 

Motion V2: På grund av reserestriktioner och säkerhetsproblem från den globala COVID-19-pandemin förlängs kon-
ferenscykeln 2020–2022 till 2023. Ett kort, interimistiskt, virtuellt konferensmöte ska hållas 2022 för att uppfylla vår 
skyldighet att ta itu med juridiskt väsentliga ärenden, som beskrivs i motion V3, och för att godkänna boken Spiritual 
Principle A Day om WSC väljer att göra det. Efter att väsentliga ärenden har hanterats ska WSC:s virtuella möte 2022 
pausas och återsamlas 2023. Datum och deadlines för konferensens möte 2023 ska anges av världsstyrelsen, inklusive 
deadlines för CAR-motioner och deadlines för att ansöka om säte vid konferensen. 
Motionsställare: Världsstyrelsen
Avsikt: Att anpassa det aktuella konferensschemat på grund av den globala pandemin. 
Beslut: 110 ja (92 %), 7 nej (6 %), 3 avstår från att rösta (3 %), 3 närvarande som inte röstar

https://www.na.org/?ID=background-discussion-22-23
https://www.na.org/?ID=background-discussion-22-23
https://www.na.org/ar
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Världsservicekonferens för att starta om den stra-
tegiska planeringsprocessen och vi tror att vi kan 
utnyttja teknik och ökad kommunikation för att 
bättre samarbeta med zonerna i en del av världs-
servicens arbete. Framtiden ser ljus ut. 
Men samtidigt finns det en stor eftersläpning av 
arbete. En del av det beror på bemanning och 
andra administrativa faktorer, framför allt med 
översättningar och med vår databas. Vi arbetar 
hårt för att komma i kapp med översättningar 
efter omsättningen av och bristen på personal. Vi 
övergick nyligen till ett nytt databassystem som 
kommer att visa på en stor förändring . . . när vi 
väl har hunnit lägga in mötesinformation. Allt-
eftersom vår nya personal kommer i gång och vi 
fortsätter att återhämta vår stabilitet, kommer vi 
att hinna i kapp med det som kan kallas ”essen-
tiell service” – det vardagliga arbetet vi gör på 
världsservice. Största delen av arbetet som tas 
upp i budgeten och görs på NAWS är den sortens 
fortlöpande service. 
Dessutom arbetar vi med projekt som har att göra 
med nya idéer och material, sådant som driver 
förändring, och där har vi det andra området för 
eftersläpning: vi har som ett resultat av konferens-
beslut åtagit oss mer arbete än vi kan åstadkomma. 
Hur vi hamnade här är lite mer komplicerat att 
förklara, men vi ska göra vårt bästa. (Vi behandlar 
också detta i inledningen till enkäten som finns i 
denna CAR.) Konferensen godkänner vårt arbete 
genom att anta projektplaner. Dessa projektplaner 
härrör från de prioriteringar som fastställts i den 
strategiska planeringsprocessen. Världsstyrelsen 
började använda en planeringsprocess för flera 
decennier sedan för att vara mer genomtänkt 
och helt enkelt strategisk, när vi planerar 
arbetet för den kommande cykeln. Styrel-
sen tittar på trenderna inom och utanför 
NA, gemenskapens behov och tillgäng-
liga resurser och väljer en arbetsplan uti-
från alla dessa saker tillsammans.
Problemet med den processen är att även 
om styrelsen gör allt för att vara så lyhörd 
som möjligt och lyssna på alla delegater --  
resa till zonforum och andra evenemang 
för att prata personligen med konferens-
deltagare, hålla webbmöten, svara på e-post 
och ha telefonsamtal - har inte alla regioner och 
zoner sett sina bekymmer återspeglas i planerna. 
Därför började styrelsen för ett antal cykler sedan 
aktivt begära input för de inledande stadierna av 

planeringsprocessen, det som kallas ”omvärldsun-
dersökning”. Inför de strategiska planerna för 2018 
och 2020 skickade styrelsen ut enkäter för att samla 
in synpunkter till undersökningen. Det var en bör-
jan till att bygga en mer samarbetsinriktad plane-
ringsprocess, men vi tror att vi kan bli bättre. 
Målet är att komma till en punkt där regioner och 
zoner vet att de har blivit hörda och förstår att pla-
nen är ett resultat av en samarbetsprocess. Allas 
idéer kommer inte att hamna i den slutliga uppsätt-
ningen projektplaner, men om alla inser att de har 
blivit hörda och förstår och respekterar processen, 
kommer vi att ha en verkligt inkluderande strate-
gisk plan. Vi vet att vi inte är där ännu och som ett 
resultat av detta känner regioner och zoner ibland 
att det enda sättet att se till att deras problem åtgär-
das är att lägga fram en motion i CAR:en om att 
skapa en projektplan. Det betyder att det finns två 
potentiella källor för projektplaner: den strategiska 
planeringsprocessen och region-/zonmotioner. 
Resultatet är ett större antal projekt eller potentiella 
projekt än det finns resurser för när vi ska utföra 
arbetet.

GEMENSAM STRATEGISK 
PLANERINGSPROCESS  
ANVÄND 2017–2020
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Det vi behöver är en process för att titta på alla 
idéer sida vid sida och fatta beslut om vilka som 
är viktigast att ta itu med först. En förbättrad 
strategisk planeringsprocess kan åstadkomma 
det. Under tiden använder vi en enkät i CAR:en 
för att hjälpa konferensen att fastställa priorite-
ringar för tillfrisknandelitteratur, servicematerial 
och ämnesfrågor för diskussion (Issue Discussion 
Topics, IDT). 
År 2016 började vi inkludera alla idéer för tillfrisk-
nandelitteratur, servicematerial och IDT-idéer 
som kommer in genom motioner eller konferens-
deltagares input i denna enkät. I stället för att 
lägga fram specifika projektplaner i CAT:en för 
tillfrisknandelitteratur, servicematerial och IDT:er 
erbjuder vi en allmän plan och konferensen väljer 
det specifika fokuset med resultaten från CAR-en-
käten som vägledning. Det här blir den fjärde 
gången vi använder samma process. 
När en motion antas för att skapa en projektplan 
för en specifik del av tillfrisknandelitteraturen eller 
något servicematerial, blir motionens bärande idé 
inkluderad i CAR-enkäten. Projektplanen som 
läggs fram är en allmän projektplan för tillfrisk-
nandelitteratur/servicematerial. Om konferensen 
väljer den bärande idén i CAR-enkäten som en pri-
oritet, kommer projektplanen att fokuseras på den. 
Vi befinner oss i ett obekvämt övergångsskede i 
planeringsprocessen och CAR-enkäten är ett slags 
bandage eller bit silvertejp som förenar de två 
idé strömmarna. Återigen, anledningen till att vi 
använder CAR-enkäten tillsammans med allmänna 
projektplaner är att vi faktiskt inte kan genomföra 
alla idéer i motionerna som kräver projektplaner. Vi 
behöver en process som konferensen kan använda 
sig av för att titta på alla idéer samtidigt och fast-
ställa prioriteringar. För närvarande är CAR-enkä-
ten den process vi har. A Spiritual Principle a Day, 
IP #30: Psykisk ohälsa i tillfrisknandet och Virtual 
Meeting Basics är alla resultat av att konferensen 
använde sig av den processen för att fastställa ett 
fokus för allmänna projektplaner för tillfrisknande-
litteratur eller servicematerial.  
Den aktuella CAR-enkäten innehåller fyra idéer 
från tidigare godkända motioner om att skapa 
projektplaner. Dessa fyra idéer är märkta med blått 
bläck i undersökningen med en asterisk och datu-
met då förslaget antogs. Enkäten innehåller också 
idéerna från de fyra motionerna i denna CAR om 
att skapa eller revidera tillfrisknandelitteratur. 

Det är förstås inte ett perfekt system. Det är ärligt 
talat inte ens ett system, men det är vårt bästa sätt 
att undvika att engagera oss i mer arbete än vi 
kan utföra. Den framtid vi hoppas kunna skapa 
tillsammans som konferens innehåller en plane-
ringsprocess som tar hänsyn till alla idéer samti-
digt och som har deltagarnas förtroende.  

Vad finns i den här CAR:en  
och hur får jag en?
Utöver CAR-enkäten innehåller denna CAR tju-
gofem motioner. Tolv är från världsstyrelsen och 
tretton är från regioner eller zoner. De tre första 
styrelsemotionerna har att göra med Fellowship 
Intellectual Property Trust (FIPT). FIPT är ett juri-
diskt dokument och det kan därför vara svår-
läst. Om ni är nya på ämnet kanske ni vill titta 
på videon på  www.na.org/fipt som förklarar vad 
FIPT är och ger lite bakgrund. De fem motionerna 
efter avsnittet om FIPT täcker en rad ämnen: vir-
tuella möten, visionsuttalandet, lokalt utvecklade 
berättelser, styrelsemedlemmarnas mandatpe-
rioder och NA:s världskonvent. I motionerna 
nummer nio till tolv begärs beslut om världsser-
vicekonferensens framtid.
Detta kan låta som inledningen till en dålig sci-
ence fiction-bok, men framtiden är i vissa verk-
liga bemärkelser här. Virtuella WSC-möten, en 
treårscykel, elektroniskt beslutsfattande . . . Vi är 
angelägna om att fortsätta skapa denna framtid 
tillsammans.

Vi lever bara för idag och har ingen 
möjlighet att veta vad som kommer att 
hända oss. Vi är ofta förundrade över 
hur väl saker och ting fungerar för oss. 
Vi tillfrisknar här och nu och framtiden 
blir en spännande resa.

Basic Text, Mer kommer att visa sig

De tretton motionerna från regioner och zoner 
är grupperade efter ämnen för att göra dem lätt-
are att workshopa. Där det var möjligt tog vi 
också med idéerna i dessa motioner till listorna 
i CAR-enkäten så att de kan prioriteras i förhål-
lande till annan tillfrisknandelitteratur och idéer 
om servicematerial. 

https://www.na.org/fipt
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Om det är första gången ni läser en CAR kan det 
vara överväldigande. Bli inte avskräckt. De flesta 
av oss kände också så en gång. Med tiden kommer 
ni att vänja er vid förkortningarna och problemen. 
Det finns en ordlista som hjälper er att definiera 
vissa begrepp och ett sammanfattningsblad för 
att registrera era röster om motioner och enkäten. 
CAR-enkäten publiceras också online på www.
na.org/conference som alla medlemmar kan fylla 
i före den 1 april 2023. Inte långt efter att CAR har 
släppts publicerar vi PowerPoint-presentationer och 
videor av innehållet på www.na.org/conference för 
att hjälpa medlemmar att hålla eller förbereda sig 
inför CAR-workshops.
Regioner och zoner hanterar insamlingen av ett 
samvete om innehållet i CAR:en på olika sätt. En 
del räknar gruppröster, en del räknar ihop röst-
ningarna i distrikten, en del samlar alla intresse-
rade medlemmar och räknar enskilda röster. Om ni 
inte är säkra på hur det görs i er region eller zon 
kan ni fråga en lokal medlem som har serviceerfa-
renhet eller kontakta NA World Services så kopplar 
vi er till er delegat.
Många medlemmar har länge frågat om vi kunde 
sluta med postutskick av pappersrapporter och detta 
är ytterligare en förändring som pandemin påskyn-
dade. På grund av brist på personal och pengar och 
logistiska utmaningar upphörde pappersprenume-
rationer och utskick av rapporter i mars 2020. Det 
fungerade bra att lägga upp CAR och Interim CAR/
CAT online och vi har för avsikt att fortsätta det göra 
så för all rapportering kring WSC 2023. Konferensens 
agendarapport (CAR) är den första av tre huvudsak-
liga rapporter om konferensen. Materialet för kon-
ferensens godkännande (CAT) är det andra och 
Conference Report (CR) är det tredje.

Material för konferensens 
godkännande och annat 
material
Material för konferensens godkännande (Confe-
rence Approval Track, CAT) innehåller material 
som är avsett för kommittéer eller styrelser och 
publiceras nittio dagar före WSC, vilket i detta fall 
är den 30 januari 2023. Vi har ännu inte utarbetat 
CAT-materialet, så vi har inte slutfört innehållet. 
CAT innehåller alltid budget och projektplaner 
för WSC:s övervägande och information för att 
hjälpa WSC att fatta beslut om säte vid konfe-
rensen, dvs förfrågningar om säte vid WSC från 
regioner, rekommendationer från Seating Work-
group och en rapport med rekommendationer 
från världsstyrelsen. När det finns servicematerial 
för konferensen att godkänna ingår det vanligtvis 
i CAT. Vanligtvis innehåller CAT också den strate-
giska planen, men som vi nämnde ovan kommer 
det inte att vara fallet den här gången. Vi har inget 
servicematerial för godkännande i 2023-års CAT, 
men vi kan ha några motioner relaterade till poli-
cyer i A Guide to World Services i NA. Vi publicerar 
också idéer som regioner skickat in tillsammans 
med CAT-materialet. Vi började göra så 2016 och 
vi kommer att fortsätta att göra det för denna kon-
ferens. Deadline för att skicka in material som ska 
publiceras tillsammans med CAT:en är den 1 janu-
ari 2023. 
Det sista stora materialet före WSC är Conference 
Report (CR) som går igenom konferensveckan, 
dag för dag, session för session och innehåller 
de regionala rapporterna varur vi hämtar och 
rapporterar data för de kommande två åren. CR 
innehåller information som deltagarna kommer 
att behöva för diskussioner och beslut vid WSC 
och relevanta idéer som vi har fått höra om efter 
publiceringen av CAR. Konferensdeltagare kan 
skicka in material som ska publiceras tillsam-
mans med Conference Report. Deadline är den 
15 februari 2023. Vi publicerar Conference Report 
strax innan WSC. Alla konferenspublikationer 
och relaterat material läggs ut på denna webb-
sida: www.na.org/conference.
Essän som följer på den här introduktionen är 
avsedd att hjälpa konferensdeltagarna – delegater 
och alternerande – att förbereda sig för WSC.

ANVÄND DIN RÖST
ü  Hemmagrupp
ü  Lokal servicekommitté
ü  zon
ü  workshops
ü  CAR-enkät

https://www.na.org/conference
https://www.na.org/conference
https://www.na.org/conference
https://www.na.org/conference
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Detta avsnitt i CAR:en kan vara mest relevant för 
konferensdeltagare – region- och zondelegater och 
alternerande. På kommande sidor ska vi gå ige-
nom en del av det som händer vid varje konferens 
och några av våra förväntningar inför WSC 2023. 
Vi kommer också att lista några viktiga deadlines.  

Även om du kanske inte känner så nu, 
är ditt deltagande här värdefullt och det 
hjälper dem som kommer att vara här 
senare. Det är här framtiden kommer 
att byggas, där enigheten stärks och där 
du hittar den styrka som krävs för att 
fortsätta föra NA:s budskap vidare och 
stödja din lokala gemenskap.

Från 2008-års “Dear Delegate”-brev 
skrivna av konferensdeltagare till 

delegaterna tio år framåt i tiden

WSC 2023 blir den första reguljära konferensen på 
fem år och det kommer att markera slutet på vår 
första treåriga konferenscykel. Det kommer san-
nolikt också att vara den mest hybrida konferen-
sen vi någonsin har haft. Vid WSC 2018 hade vi en 
delegat och två alternerande som deltog virtuellt, 
men vi förväntar oss många fler 2023 med tanke 
på de utmaningar som många delegater står inför 
med resor och visum.
Att så mycket sker för första gången betyder att 
det kommer att bli svårt för oss alla att förbereda 
oss inför WSC 2023. När vi gör saker för första 
gången lär vi oss vanligtvis mycket – ibland 
genom att slå i huvudet. Om du är en konferens-
deltagare eller betrodd tjänare till WSC kan det 
viktigaste att ta med till mötet (oavsett om du 
deltar personligen eller online) vara tålamod och 
välvilja. (De kan vara bra att ha med på vilket som 
helst servicemöte!)
Delegater och alternerande utför enorma mäng-
der arbete under hela cykeln - vilket verkligen har 
varit sant under tiden som gått sedan WSC 2020 - 
och vi vill uttrycka ett stort tack till alla. Vi är tack-
samma för att ni finns. Det finns oerhört mycket 
att läsa, bearbeta, syntetisera, förklara för andra 
och samla ett samvete på, men lejonparten sker 

under de fem månaderna mellan publiceringen av 
CAR:en och avslutet av WSC. 
Här är en del av det ni behöver hålla ögonen på 
och slutföra:
Registreringsformulär och rese- och rumsmemo-Registreringsformulär och rese- och rumsmemo-
randum för WSC:randum för WSC: Rese- och rumsmemorandumet 
förklarar hur man registrerar sig för konferensen 
och hur man gör hotell- och flygbokningar. Den 
kommer att läggas ut på www.na.org/conference 
när CAR:en publiceras. Fyll i registreringsformu-
läret så snart som möjligt, oavsett er finansie-
ringsstatus. Om ni behöver göra ändringar efteråt 
hjälper vi er. Ni måste bestämma hotellvistelse 
senast den 1 mars 2023 och ni måste boka flyg 
senast den 15 mars 2023.
Regionrapporter och ögonblicksbilder från Regionrapporter och ögonblicksbilder från 
zonerna:zonerna: Deadline för regionrapporter är den 15 
februari 2023. Vi använder informationen från 
dessa rapporter för att planera konferenssessioner 
och de fungerar också som historiska protokoll för 
framtiden. Vi har inget annat som så bra som regi-
onrapporter målar upp bilden av hur NA:s ser-
viceinsatser ser ut världen över. De rapporter vi 
får in före deadline sammanfattas och publiceras 
i sin helhet tillsammans med Conference Report på  
www.na.org/conference. Under de senaste konfe-
renserna har nästan alla regioner med säte lämnat 
in sina rapporter före deadline. Låt oss inte bryta 
trenden.
Vi samlar också in information från zoner varje 
cykel som vi publicerar i ett Zonal Snashop -for-
mat. (Här är 2020-års version.) Vi hör av oss till 
varje zon individuellt och ber om uppdateringar 
och all ny information vi vill inkludera. 
Vi inser att det kan vara svårare att samla in infor-
mation om möten och serviceutförande nu med 
tanke på instabiliteten de senaste åren, men oav-
sett vilken information ni har kommer den att 
hjälpa till att måla upp en bild för WSC om vilka 
det är vi tjänar. Med tack på förhand!
CARCAR-enkät:-enkät: CAR-enkäten publiceras på konfe-
renssidan (www.na.org/survey) så att medlem-
mar kan fylla i den. Vi ber också delegaterna att 
fylla i enkäten å sin regions eller zons vägnar. Vi 
sammanställer enkätens resultat från medlemmar 
och regioner/zoner. Resultaten från båda uppsätt-

Delegaternas förberedelser för WSC 2023

https://www.na.org/conference
https://www.na.org/conference
https://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/conference/wsc2020virtual/Snapshot_of_the_Zones.pdf
https://www.na.org/survey
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ningarna rapporteras sida vid sida för konferens-
deltagare så att de kan använda den när de sätter 
prioriteringar för tillfrisknandelitteratur, service-
material och ämnesfrågor för diskussion. Resulta-
ten av CAR-enkäten ingår också alltid i bilagorna 
till WSC:s protokoll.
Enkät om diskussionsämnen vid WSC:Enkät om diskussionsämnen vid WSC: Precis 
som med CAR-enkäten kommer vi att fråga alla 
deltagare om vad ni vill diskutera vid WSC 2023. 
Vi kommer att mejla er när den enkäten läggs ut 
online.
Tack alla för er service! Hör av er om vi kan hjälpa 
till på något sätt.

Vad händer på konferensen?
Konferensen markerar slutet på en planerings-
cykel och början på nästa. I och med det blir en 
del av deltagarnas jobb att godkänna arbetet som 
har gjorts sedan den senaste konferensen och att 
hjälpa till att strukturera arbetet framåt. Början 
av veckan ägnas åt att välkomna deltagare och åt 
CAR-relaterade diskussioner och beslut. Under 
hela veckan hålls det presentationer, diskussioner 
i små grupper och beslutssessioner. Mot slutet av 
veckan fattar konferensen beslut om budget och 
projektplaner för den kommande cykeln och dis-
kuterar nya idéer. 

Vi har inte planerat konferensveckan ännu, men vi 
vet att några av dessa punkter sannolikt kommer 
att vara en del av dagordningen:

• En välkomstsession med introduktioner och 
tid att få höra ifrån regioner som nyligen fått 
säte vid konferensen (WSC-orientering kom-
mer att ske virtuellt före WSC)  

• Presentationer om OR och gemenskapsut-
veckling under de senaste tre årens verk-
samhet

• Rapporter från World Services och Human 
Resource Panel 

• En presentation av föreslagna budget- och 
projektplaner för den kommande cykeln, 
inklusive en diskussion om prioriteringar 
som fastställts i CAR-enkäten  

• CAR- och CAT-relaterade diskussioner och 
beslut

• Diskussioner om ämnen som prioriteras av 
delegater genom en enkät

• Tid och plats för zoner att träffas om de vill 
och tid som ägnas åt rapporter från zoner

• Val till World Board, HRP och WSC Co-facili-
tatorer

• Diskussioner om prioriterade nya idéer som 
lämnats in vid WSC

• Avslutningssession för att granska arbetet 
framåt och fatta nödvändiga beslut 

Vi är fortfarande tidigt i planeringsprocessen och 
listan är inte komplett. Vi är också osäkra på hur 
organiseringen av ett verkligt hybridevenemang 
kan påverka dagordningen. Conference Report som 
publiceras strax innan WSC, kommer att beskriva 
konferensveckan i detalj.
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De flesta sessioner på WSC är nittio minuter långa. 
Pauserna är en halvtimme av nödvändighet. Det 
tar den tiden för över tvåhundra medlemmar att 
ta hand om sina fysiska behov, ta en kaffe eller en 
cigarett och/eller springa upp till sitt rum för att 
hämta något de glömde. Lunchen är nittio minuter 
av liknande skäl. Varje dag har fyra nittiominuter-
spass, om vi inte har en session efter kvällens mid-
dag, vilket ibland är fallet. Vi tar vanligtvis ledigt 
en halv dag mitt i veckan, vilket är dagen då zoner 
kan träffas på kvällen. Så, konferensveckan har 
totalt tjugofyra pass plus eventuella kvällspass vi 
kan komma att lägga in. 

Gör er redo
Att förbereda sig för världsservicekonferensen 
innebär mycket jobb. Delegater och alternerande 
ska inte bara läsa CAR, CAT, Annual Report och 
Conference Report, de måste också kunna förklara 
frågorna för andra och samla samvetet i sina regi-
oner och zoner. Vi stödjer med så många använd-
bara redskap som möjligt, inklusive PowerPoints 
och videor som sammanfattar CAR-materialet för 
att hjälpa till i workshops. 
Vi kommer att ha ett virtuellt orienteringsmöte för 
konferensdeltagare som vi kommer att spela in 
och göra tillgängligt för dem som inte kan delta. 
Som med allt annat i NA kan det vara till stor hjälp 
att be mer erfarna medlemmar om hjälp. Om ni 
jobbar ihop med en mer erfaren delegat eller alter-
nerande kan de hjälpa er att vägleda er genom 
”konferenssäsongen”. Om ni deltar i ett zonmöte, 
fråga andra delegater om deras erfarenheter och 
ta telefonnummer så att ni kan ringa och fråga. 
Vi hoppas ha en ny sida för konferensdeltagare 
snart där det även går att ställa frågor. Och icke att 
förglömma: ni kan alltid mejla världsstyrelsen på  
worldboard@na.org. 

Viktiga deadlines
Så snart som möjligt: Registrera er för WSC.

15 februari 2023: Sista dagen att lämna in region- och 
zonrapporter och material från konferensdeltagare till 
Conference Report.

1 mars 2023: Hotellarrangemangen måste vara klara.

15 mars  2023: Slutför flygarrangemangen för WSC.

1 april 2023: Alla svar på CAR-enkäten ska lämnas in.

1 april 2023: Meddela oss om ni tänker lägga fram en 
ändring eller motion om säte vid konferensen. 

15 april 2023: Deadline för ändringsförslag till motioner 
i CAR och CAT och för motioner om säte vid konferensen.

Vid WSC: Nya idéförslag (idéer som deltagarna prioriterar 
för diskussion vid WSC) lämnas in vid själva WSC.

Som sagt vet vi att det är mycket att läsa och ta 
till sig. Kontakta oss om vi kan hjälpa till på något 
sätt. Tack för er service!

mailto:worldboard%40na.org?subject=
https://www.na.org/ar
https://www.na.org/asl
https://www.na.org/events
https://www.na.org/audio
https://www.na.org/contribute
https://www.na.org/elit
https://www.na.org/fipt
https://www.na.org/localresources
https://www.na.org/toolbox
https://www.na.org/media
https://www.na.org/subscribe
https://www.na.org/nawsnews
https://www.na.org/webinar
https://www.na.org/pr
https://www.na.org/give
https://www.na.org/ips
https://www.na.org/forprofessionals
https://www.na.org/survey
https://www.na.org/videos
https://www.na.org/virtual
https://www.na.org/webstore
https://www.na.org/conference
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Fellowship Intellectual Property Trust
Denna CAR innehåller tre motioner (motioner 
nummer ett till tre) som har att göra med Fel-
lowship Intellectual Property Trust (FIPT). FIPT är 
ett juridiskt dokument som beskriver de kollek-
tiva beslut som NA-gemenskapen har fattat om 
sin litteratur och sina logotyper. Förvaltningsdo-
kumentet består av två delar: förtroendeinstru-
mentet, som är FIPT självt (ämnet för motion ett) 
och de operativa reglerna (ämnet för motion två). 
Nyttjandepolicyn (ämnet för motion tre) ger väg-
ledning om användningen av registrerade NA- 
varumärken och servicemärken för NA-grupper, 
servicestyrelser och kommittéer. 
Motion ett lägger till sittande zondelegater till 
beslutsfattarna om FIPT och om NA:s tillfrisk-
nandelitteratur. I motion två föreslås ändringar i 
FIPT:s operativa regler. Motion tre föreslår änd-
ringar i Intellectual Property Bulletin #1, mer all-
mänt kallad nyttjandepolicyn.
Vi kommer att försöka förklara ursprunget till 
dessa tre motioner och de förändringar vi rekom-
menderar så enkelt som möjligt i denna essä. 
Vi har bifogat två exemplar av vart och ett av de 
tre dokumenten i bilagorna till denna CAR. Den 
ena visar de föreslagna ändringarna och den 
andra är en ren version av det reviderade doku-
mentet. Bilagorna är följande:

Bilaga A: Ett rent exemplar av de föreslagna 
ändringarna av Fellowship Intellectual Property 
Trust, inklusive de operativa reglerna
Bilaga B: Ett exemplar av FIPT och operativa 
regler som visar alla ändringar vi föreslår 
Bilaga C: Ett rent exemplar av den föreslagna 
revideringen av Intellectual Property Bulletin #1
Bilaga D: Ett exemplar av Intellectual Property 
Bulletin #1 som visar alla ändringar vi föreslår  

Dessutom kan ni hitta aktuella versioner av dessa 
dokument samt annat material relaterat till FIPT 
utlagt på www.na.org/fipt. 
Det är viktigt att komma ihåg när ni går igenom 
de föreslagna ändringarna och bakgrunden och 
sammanfattningen nedan, att FIPT är ett juri-
diskt dokument. NA:s servicematerial är skrivet 
för beroende, men juridiska dokument skrivs för 

rättssystemet – domare och advokater. Eftersom 
NA-litteratur är av beroende, för beroende, fattar 
NA:s gemenskap besluten som rör den och där-
med också om komplicerade juridiska dokument. 
Så häll upp en kopp kaffe och hugg in. Och låt oss 
veta om ni har några frågor: wb@na.org. 
Tack för ert engagemang för NA.  

Vad är FIPT?
Fellowship Intellectual Property Trust är ett juridiskt 
dokument med en lång historia i NA. FIPT beskri-
ver i detalj hur NA:s immateriella egendom – vårt 
namn, våra varumärken och vår tillfrisknandelit-
teratur – skyddas och administreras av Narcotics 
Anonymous World Services, Inc., så att NA kan 
säkerställa att vårt namn och vår litteratur och 
våra varumärken är tillgängliga för att fullgöra 
vårt huvudsyfte. FIPT handlar först och främst 
om integriteten i NA:s budskap och om behovet 
av att skydda NA:s egendom så att NA:s gemen-
skap kan fortsätta att äga sitt eget material. FIPT 
ser till att de beslut som NA:s gemenskap fattar 
om sin litteratur och sina varumärken respekteras 
och upprätthålls.
FIPT förklarar:

Den enda meningen och syftet med detta förtroende 
är att hålla och administrera all tillfrisknandelitteratur 
och Anonyma Narkomaners gemenskap övriga imma-
teriella egendom, på ett sätt som hjälper beroende att 
hitta tillfrisknande från beroendesjukdomen och föra 
vidare budskapet om tillfrisknande till den beroende 
som fortfarande lider, i enlighet med de tolv stegen 
och tolv traditionerna i NA.
(FIPT, artikel I, avsnitt 4)

Motion ett: revidera FIPT 
Vid WSC 2020 fattade deltagarna ett beslut om att 
inleda den etablerade processen för att överväga att 
revidera FIPT till att inkludera zondelegater med 
säte som beslutsfattare i frågor som påverkar FIPT- 
och NA:s tillfrisknandelitteratur. Denna revidering 
var nödvändig för att avspegla de senaste konfe-
rensbesluten: år 2018 antog konferensen CAR-mo-
tion nummer arton om att zoner med två eller flera 
NA-gemenskaper utan säte vid konferensen skulle 

https://www.na.org/fipt
mailto:wb%40na.org?subject=
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ges säte och få rösta som deltagare vid WSC. I slutet 
av WSC 2018 gjordes det till konferenspolicy, men 
FIPT identifierar fortfarande endast regiondelega-
ter som beslutsfattare för FIPT- och tillfrisknande-
litteraturen. FIPT är ett juridiskt dokument som 
kräver en unik process för att ändras. Det blev nöd-
vändigt att förändra trusten i sig och den processen 
inleddes vid WSC 2020 genom antagandet av 2020-
års CAR-motion nummer fem. 
I enlighet med FIPT lades de föreslagna ändring-
arna ut för granskning från och med den 1 decem-
ber 2020 till och med den 31 maj 2021. Svaret var 
så överväldigande positivt om att göra denna för-
ändring att de dokument som presenteras i bilaga 
A till D antar denna förändring i alla dokument. 
Att presentera varje idé separat skulle kräva ännu 
fler bilagor och det verkade bara vara förvirrande. 

Sidorna 1 och 2 i bilaga B i denna CAR visar tex-
ten vi föreslår för vad som, om de antas, kom-
mer att bli de första ändringarna av själva trusten 
sedan den antogs 1993. (Bilaga A visar samma 
text i en ren kopia av FIPT.) De operativa reg-
lerna har förändrats under dessa trettio år, men 
själva trusten har förblivit oförändrad. Eftersom 
vi ber er att överväga ändringen av FIPT för att 
lägga till zondelegater som beslutsfattare, pas-
sade vi på att klargöra skillnaden mellan NA:s 
tillfrisknandelitteratur och servicematerial. Det 
föreslagna förtydligandet härrör från några av 
de frågor som våra advokater fick i ett rättsfall 
nyligen vilket beskrivs senare i denna rapport. 
Eftersom FIPT är ett juridiskt dokument måste 
det vara tydligt i en domstol för personer som 
inte är NA-medlemmar.

Motion 1 Att godkänna att lägga till zondelegater från zoner med säte vid konferensen till 
Settlor och Trustor i the Fellowship Intellectual Property Trust (FIPT). 

Motionsställare: Världsstyrelsen

Avsikt: För att avspegla beslutet vid WSC 2018 att göra delegater från zoner med säte vid konferensen 
till röstberättigade WSC-deltagare och att hedra den sex månader långa gemenskapsgranskningen av 
detta förslag som gjordes från december 2020 till maj 2021. 

Ekonomisk inverkan: Ingen just nu. 

Påverkad policy: Dessa ändringar kommer från sidorna ett och två i FIPT i bilaga A (rent exemplar) och 
bilaga B (ändringar visas) 

ARTIKEL II: PARTER I TRUSTEN
Fellowship of Narcotics Anonymous, som ges röst av sina grupper genom sina regionala delegater 
vid World Service Conference (WSC), är Settlor och Trustor. Delegaterna är de representanter som 
valts av de regioner och zoner som har säte vid World Service Conference. Narcotics Anonymous 
World Services Inc är trustens förvaltare, Trustor. Anonyma Narkomaners gemenskap som helhet är 
trustens förmånstagare, Beneficiary.

ARTIKEL III: TRUSTEGENDOMENS IDENTITET
Trustens egendom inkluderar all tillfrisknandelitteratur, varumärken, servicemärken, upphovsrätt 
och all annan immateriell egendom som tillhör gemenskapen. Då och då kan Trustor lägga till, 
ändra eller ta bort egendom från trusten. Alla tillägg som görs till gemenskapens tillfrisknandelit-
teratur, varumärken, servicemärken, upphovsrätt och all annan immateriell egendom av Narcotics 
Anonymous World Services, Inc. ska också ses som trustens egendom. Notera dock att NA:s service-
handböcker och annat servicematerial som godkänts av NA:s världsservicekonferens uttryckligen är 
undantagna från trustens ansvarsområde.

Med tillfrisknandelitteratur avses Anonyma Narkomaners alla böcker, häften eller broschyrer som 
främst är avsedda att användas av enskilda NA-medlemmar eller för användning eller distribution 
inom ramen för ett NA-tillfrisknandemöte Endast NA:s tillfrisknandelitteratur betecknas som gemen-
skapsgodkänd, Fellowship Approved. Med servicematerial avses sådant material som i första hand är 
avsett att användas inom ramen för en servicestyrelse eller -kommitté i NA.
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Varifrån kom det här projektet? 
Ursprunget till motionerna  
två och tre 
FIPT:s arbetsgrupp för operativa regler och 
bulletiner fanns med på listan över virtuella 
arbetsgrupper som man enades om vid världsser-
vicekonferensen 2018. 
Under konferenscykeln 2016–2018 lämnade en 
region in en begäran om att inspektera trustens 
egendom. Inspektionen ägde rum strax efter WSC 
2018 och rapporten från den inspektionen finns på 
FIPT:s webbsida: www.na.org/fipt.
Det var första gången sedan FIPT antogs 1993 som 
en sådan begäran hade gjorts och det väckte vissa 
frågor om inspektionsprocessen som den beskrivs 
i de operativa reglerna. Vi pratade med deltagarna 
på konferensen om revideringar som vi ansåg 
vara nödvändiga för att uppdatera avsnittet i de 
operativa reglerna som beskriver hur en inspek-
tion av trusten kan utföras. 
I en handuppräckning vid WSC 2018 uttryckte 
konferensen konsensusstöd (93-15-4-2) om att en 
ändring behövdes av artikel V, avsnitt 3, den del 
av de operativa reglerna som vi kallar inspek-
tionsklausulen. 
Styrelsen presenterade en möjlig revidering av 
inspektionsklausulen men bad inte WSC att fatta 
ett beslut om dessa specifika ändringar:  

ARTIKEL V, AVSNITT 3:   
INSPEKTION AV FÖRVALTARVERKSAMHET

Villkor för inspektion
Varje regional servicekommitté eller motsvarande 
serviceorgan World Service Conference kan inspek-
tera trustens register och verksamhet å mottagarens 
vägnar, förutsatt att följande villkor är uppfyllda om 
den så önskar. Detaljerna för en sådan inspektion kan 
beslutas av WSC.

Konferensen beslutade med konsensusstöd (89-
22-0-2) att upphäva inspektionsklausulen fram till 
slutet av WSC 2020 så att ett beslut kunde fattas 
om hur inspektioner ska hanteras i framtiden. 
På så sätt kom konferensen överens om att en 
virtuell arbetsgrupp skulle se över de operativa 
reglerna och FIPT-bulletinerna. Styrelsen skapade 
en arbetsgrupp bestående av tre amerikanska 
regiondelegater, tre amerikanska alternerande, en 

styrelseledamot som kontaktperson och en med-
lem utanför USA med årtionden av erfarenhet av 
världsservice, inklusive som medlem i Board of 
Trustees, Board of Directors och världsstyrelsen. 
De flesta av arbetsgruppens medlemmar närva-
rade vid WSC 2018 och hade hört diskussionerna 
och förstod de farhågor som ledde till att arbets-
gruppen skapades. 
Arbetsgruppen träffades online under hela konfe-
renscykeln. De erbjöd en rad rekommendationer 
som styrelsen diskuterat på flera möten. Efter att 
ha gjort några rekommendationer för relativt små 
redigeringar av dokumenten accepterade styrel-
sen arbetsgruppens rekommendationer och dis-
kuterade dem med konferensdeltagarna under 
ett webbmöte i augusti 2019. Efter det webbmötet 
gjorde vi rekommendationer för några icke-sub-
stantiella formuleringsändringar som föreslagits 
av vår advokat för immateriell egendom. Dessa 
var helt enkelt språkliga förändringar, inte änd-
ringar av innehållet i rekommendationerna. Vi 
diskuterade sedan våra rekommendationer med 
konferensdeltagarna igen under webbmötet för 
konferensdeltagare i oktober 2019. Slutresultatet 
förbereddes för CAR 2020 och har överförts till att 
bli motionerna två och tre som finns i denna CAR. 
När WSC 2020 omvandlades från ett reguljärt 
till ett virtuellt möte på grund av pandemin, var 
vi tvungna att minska mängden material som 
skulle tas upp så att det var anpassat till kortare 
sessioner. Konferensdeltagarna fick rösta om vad 
de ville ta upp på konferensen. Världsstyrelsens 
rekommendation till konferensdeltagarna var att 
FIPT-motionerna i CAR:en 2020 skulle skjutas 
upp till nästa reguljära världsservicekonferens. 
Världsstyrelsen frågade konferensdeltagarna 
och de höll med om rekommendationerna och 
valde att skjuta upp behandlingen av det som nu 
är motionerna två och tre till konferensens nästa 
reguljära möte. Konferensdeltagarna beslutade 
också vid båda virtuella WSC-möten 2020 och 
2022 att fortsätta moratoriet för inspektionsklau-
sulen fram till nästa reguljära WSC 

Varför är FIPT viktigt? 
Medan detta arbete pågick var världsservicen 
inblandat i en rättstvist som ifrågasatte FIPT. 
Den 31 januari 2020 fick NA World Services med-
delande om en stämning som hade lämnats in 
mot NA World Services som ifrågasatte rätten 
för delegaterna vid världsservicekonferensen att 

https://www.na.org/fipt
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fatta beslut om NA-litteratur och försökte upp-
lösa eller eliminera FIPT. NA World Services 
ståndpunkt vidmakthölls utan tillåtelse för änd-
ringar i september 2020. Det beslutet överklaga-
des och återigen upprätthölls NA World Services 
ståndpunkt i april 2022, med ett slutgiltigt beslut 
i juli 2022. Vi har lagt ut relevanta dokument på 
www.na.org/fipt och hållit konferensdeltagarna 
informerade under hela processen. 
Det var en lång och resurskrävande process med 
en direkt kostnad på över 340 000 dollar för NA 
World Services och därmed i förlängningen, NA 
som helhet. Två år tidigare försvarade vi en stäm-
ning i Ryssland, där det hävdades att NA:s litte-
ratur var antirysk, till en kostnad av långt mer än 
100 000 dollar. Och vi är för närvarande indragna 
i rättsliga åtgärder i Filippinerna, med en kostnad 
på cirka 85 000 dollar, som rör en medlems anspråk 
på att äga NA:s namn och litteratur. Varför berät-
tar vi allt detta? Eftersom vi vill förklara varför 
Fellowship Intellectual Property Trust skapades och 
varför det är viktigt. Överklagandebeslutet fångar 
det väl i detta uttalande: ”Gemenskapen har sin 
egen litteratur som är livsviktig för dess upp-
drag.” Den sanningen och den väsentliga betydel-
sen av den, är anledningen till att FIPT finns - för 
att säkerställa att ett konsekvent NA-budskap 
som godkänts av NA-medlemmar är tillgängligt 
idag och i framtiden. Därför har NA World Servi-
ces fått i uppdrag att skydda NA:s immateriella 
egendom. Vart och ett av dessa rättsfall uppkom 
för att en eller flera NA-medlemmar trodde att de 
visste bättre än NA:s gemenskap. 
Som styrelse och enheten som ansvarar för gemen-
skapens huvudcenter för service, fortsätter vi full-
göra vårt åtagande för gemenskapens samvete 
och det viktiga i NA: budskap. Temat för denna 
konferenscykel är Att skapa vår framtid. Vi lägger 
fram de kommande två motionerna med sikte på 
framtiden. Vi värnar om vårt budskap och vår lit-
teratur så att de beroende som hittar NA efter oss 
också kan få samma gåva som vi fick. 

Många av de föreslagna ändringarna som ni kom-
mer att se beskrivas nedan är baserade på våra 
erfarenheter under de senaste åren och tidigare 
diskussioner vid konferensen.  

Operativa regler
De operativa reglerna beskriver hur FIPT ska 
administreras. I artikel I, avsnitt 2 i driftsreglerna 
förklaras deras syfte i detalj:

Dessa regler beskriver hur Fellowship Intellectual 
Property Trust ska administreras. De beskriver trus-
tens immateriella egendom, parterna i trusten, rät-
tigheterna och skyldigheterna för var och en av dessa 
parter och förhållandet dem emellan. De beskriver 
också specifika sätt på vilka förvaltarens rättigheter 
och skyldigheter kan återkallas och omfördelas och 
förfarandet som ska användas för att ändra specifika 
bestämmelser i själva förvaltningsinstrumentet.

Det har skett ändringar i de operativa reglerna 
sedan de ursprungligen utarbetades, men det här 
är första gången vi har gjort en omfattande revide-
ring för att uppdatera dem. 
De mest väsentliga ändringarna som vi rekom-
menderar i FIPT:s operativa regler är inspek-
tionsklausulen som är artikel V, avsnitt 3 i de 
operativa reglerna. Arbetsgruppen pratade länge 
om inspektionsklausulen och byggde vidare på 
den eventuella revidering som styrelsen hade pre-
senterat vid konferensen 2018. 
Trustens förmånstagare är NA:s gemenskap (NA 
Fellowship) som helhet och FIPT är tydligt med 
att världsservicekonferensen (World Service Con-
ference, WSC) är den enhet som är behörigt att 
fatta beslut på uppdrag av trustens förmånsta-
gare. Endast WSC kan tala för NA:s gemenskap 
som helhet angående FIPT. De ändringar som vi 
föreslår skulle utvidga denna logik till att omfatta 
inspektionsklausulen. 
Vi föreslår en ändring av inspektionsklausulen så 
att endast WSC, på uppdrag av förmånstagaren, 

Det är exceptionellt för en beroende att bli drogfri. I NA blir vi inte bara drogfria utan tillfrisknar tillsam-
mans i enighet, för vidare ett budskap och fullgör serviceförpliktelser. Tradition två säger oss att detta är 
möjligt eftersom vi är förenade under en yttersta auktoritet. Den här traditionen frigör var och en av oss 
från den farliga tanken att vi är huvudansvariga eller att några av oss är viktigare än andra. Att se den här 
traditionen verka i våra grupper erbjuder en vision av hopp. När vi tillämpar tradition två i vår service - 
och i våra liv - börjar vi förstå kraften och nåden som finns tillgänglig för oss i kapitulationen.  

Vägledande principer, ” Tradition två”

https://www.na.org/fipt
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NA:s gemenskap, kan fatta beslut om att genom-
föra en inspektion. Denna förändring verkar 
överensstämma med FIPT självt såväl som med 
hur vi fattar beslut om någon annan aspekt av 
service. Vi fattar beslut genom en gruppsamvets-
process. Vi anser att det är lämpligt att ett beslut 
att inspektera trusten, vilket är en kostsam och 
tidskrävande uppgift, skulle vara ett beslut som 
fattas av trustorn och inte av en minoritet av kon-
ferensdeltagarna. Det finns ingen annan aspekt av 
världsservicens eller konferensens arbete där ett 
litet antal regioner kan styra aktiviteter snarare än 
att förlita sig på gemenskapens samvete, vilken 
ges röst av dess delegater vid WSC.
Vi frågade konferensdeltagarna två gånger för 
att få deras synpunkt på tröskelnivån för detta 
beslut - med andra ord, hur stor andel av WSC 
som kunde initiera en inspektion. Tre fjärdedelar, 
sjuttiofem procent, av delegaterna som svarade 
på enkäten föredrog antingen två tredjedelar eller 
enkel majoritet. Vår förhoppning var att komma 
fram till ett gemensamt beslut och detta gav oss en 
möjlighet att experimentera med att detaljgranska 
motioner, en process som vissa deltagare har pra-
tat om att de vill prova för CAR. Vi uppfattar det 
som att de flesta av dem som föredrar två tredje-
delar kan leva med enkel majoritet, så det är vad 
vi erbjuder för ert beslut. I de föreslagna ändring-
arna av de operativa reglerna anges att om femtio 
procent av delegaterna plus en samtycker, kom-
mer en inspektionsbegäran att beviljas. 
Det kan vara till hjälp att notera att en inspektion 
endast har begärts en gång under FIPT:s livstid 
(sedan 1993). De flesta av de frågor som med-
lemmar ställer om NAWS ekonomiska verksam-
het kan enkelt besvaras genom att hänvisa till de 
ekonomiska rapporter vi publicerar. Vi publicerar 
en tvåårig budget och ett förklarande försättsblad 
i CAT:en före varje WSC och rapporterar räken-
skapsårets ekonomiska aktiviteter i NAWS Annual 
Report varje vår. Vi har en årlig revision och rap-
porten från den oberoende revisionen görs till-
gänglig i varje Annual Report tillsammans med 
vår ekonomiska rapport för samma period. Den 
senaste konferenscykeln har vi gett detaljerade 
ekonomiska rapporter till delegaterna varannan 
månad med tanke på den extraordinära karak-
tären i den ekonomiska situationen. Vi gör vårt 
bästa för att vara transparenta. 
Den andra stora förändringen som vi rekommen-
derar i inspektionsklausulen, är revideringar för 

att göra den lättare att förstå. Vi föreslår att man 
lägger till ytterligare text i inspektionsklausulen 
så att den bättre förklarar för medlemmarna hur 
en inspektion skulle fungera. Mycket av texten vi 
föreslår för att hjälpa till att klargöra klausulen är 
utdrag ur andra avsnitt i trustens regler och de 
operativa reglerna.
Den nya texten vi rekommenderar för inspek-
tionsklausulen följer nedan. Som en påminnelse 
är inspektionsklausulen artikel V, avsnitt 3 i de 
operativa reglerna.

AVSNITT 3: INSPEKTION AV TRUSTENS VERKSAMHET
Fellowship of Narcotics Anonymous, som ges röst av sina 
grupper genom sina delegater vid WSC, är Settlor och Trustor 
of the Trust. Anonyma Narkomaners gemenskap som helhet 
är trustens förmånstagare, Beneficiary. Endast Trustor kan 
begära och genomföra en inspektion av Trustee-aktiviteter 
på uppdrag av Trust Beneficiary. Med undantag för alla 
ämnen och artiklar som är undantagna enligt lag, finns det 
inga begränsningar för vad trustorn kan inspektera.
Enligt artikel IV, avsnitt 12 i de operativa reglerna och i 
enlighet med Kaliforniens lag, är Narcotics Anonymous 
World Services, Inc., som förvaltare, Trustee, skyldig att 
bland annat: (1) utarbeta en ekonomisk rapport vid årets 
slut för varje räkenskapsår; (2) se till att en revision av 
trustens verksamhet för varje räkenskapsår utförs av en 
oberoende auktoriserad revisor som inkluderar intäkter 
och kostnader relaterade till trustens egendom och (3) till-
handahålla en kopia av både den ekonomiska rapporten 
och den oberoende revisionen till alla deltagare vid världs-
servicekonferensen, WSC.
Om, efter en granskning av den ekonomiska rapporten och 
en oberoende revision, en medlem eller någon del av NA:s 
servicestruktur har frågor eller funderingar kan de kon-
takta världsstyrelsen, World Board. Om frågor eller prob-
lem kvarstår efter att ha kontaktat världsstyrelsen, skulle 
de sedan diskuteras genom den etablerade servicestruk-
turen i Anonyma Narkomaner. En begäran om inspektion 
kan initieras av vilken region eller zon som helst med säte 
vid konferensen, genom sin valda delegat, som lämnar in 
en begäran genom motion till trustorn, vid världsservice-
konferensen genom Konferens agendarapport, CAR. 
Standardtröskeln på två tredjedelar av röstberättigade 
deltagare vid WSC, som krävs för att fatta ett beslut, 
ändras i detta avsnitt 3 till enkel majoritet (femtio procent 
plus en).
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Vi föreslår också andra, mindre omfattande änd-
ringar av de operativa reglerna, enligt följande:

• Ändringar genomgående för att uppdatera 
hänvisningarna till WSC Boards and Commit-
tees för att bättre avspegla vår nuvarande 
struktur. FIPT skrevs innan världsstyrelsen 
skapades. Den föreslagna ordalydelsen i de 
föreslagna revideringarna beskriver vårt 
nuvarande system, inte det från 1993.

• Mer konsekventa begrepp för att hänvisa till 
World Service Conference (WSC), Narcotics Ano-
nymous World Services, Inc. (NA World Services). 

• Två ändringar av artikel 4, avsnitt 12: Rap-
porteringsskyldighet för förvaltare på sidan 
15 att ändra calendar year till each fiscal year 
och att lägga till independent i beskrivningen 
av den årliga revisionen.

• Ändra representatives, conference participants 
och RD:s genomgående till delegates. Även om 
alla dessa begrepp förstås av de flesta i NA, är 

detta ett juridiskt dokument och konsekvens i 
begreppen är viktigt och conference participants 
har ingen tydlig juridisk definition.

• Korrigera fel genom att lägga till ordet the på 
sidan 24 och andra redigeringar på sidorna 
15 och 31.

• En ändring av hur inspektionsklausulen 
beskrivs på sidan 37 i noterna så att beskriv-
ningen avspeglar de ändringar som föreslås i 
själva inspektionsklausulen.

Dessa punktändringar är främst ”skötsel” redi-
geringar för att uppdatera språket i de operativa 
reglerna så att de avspeglar aktuell praxis och för 
att vara konsekventa i själva dokumentet.
Det enklaste sättet att se hur de rekommendatio-
ner vi gör skulle ändra de operativa reglerna är 
att titta på den reviderade versionen av FIPT, med 
spårade ändringar, som ingår i bilaga B i denna 
CAR. Ändringarna för inspektionsklausulen visas 
på sidorna 16 och 17 i det dokumentet.

Motion 2 Att godkänna revideringarna av FIPT:s operativa regler som finns i bilaga B.

Motionsställare: Världsstyrelsen

Avsikt: Att revidera de operativa reglerna för att avspegla diskussioner vid WSC 2018 om inspektion av 
förvaltarens aktiviteter och för att avspegla nuvarande praxis, villkor och språk. 

Ekonomisk inverkan: Ingen just nu. 

Påverkad policy: Skulle ersätta den befintliga policyn som är överstruken i bilaga B och visas som 
reviderad i bilaga A.

En sammanfattning av de föreslagna ändringarna i bilaga B omfattar följande:

• En ändring av inspektionsklausulen för att avspegla diskussioner vid WSC 2018 och klargöra att 
endast WSC kan agera för förmånstagaren - NA-gemenskapen som helhet.

• Olika ”skötsel”-redigeringar:
º Ändringar genomgående för att uppdatera hänvisningarna till WSC Boards and Committees 

för att bättre avspegla vår nuvarande struktur. FIPT skrevs innan Världsstyrelsen skapades. Den 
föreslagna ordalydelsen i de föreslagna revideringarna beskriver vårt nuvarande system, inte 
det från 1993.

º Mer konsekventa begrepp för att hänvisa till World Service Conference (WSC), Narcotics Anony-
mous World Services, Inc. (NA World Services). 

º Två ändringar av artikel 4, avsnitt 12: Rapporteringsskyldighet för förvaltare på sidan 15 att 
ändra calendar year till each fiscal year och att lägga till independent i beskrivningen av den 
årliga revisionen.

º Ändra representatives, conference participants och RD:s genomgående till delegates. Även om 
alla dessa begrepp förstås av de flesta i NA, är detta ett juridiskt dokument och konsekvens i 
begreppen är viktigt och conference participants har ingen tydlig juridisk definition.

º Korrigera fel genom att lägga till ordet the på sidan 24 och andra redigeringar på sidorna 15 och 31.
º En ändring av hur inspektionsklausulen beskrivs på sidan 37 i noterna så att beskrivningen 

avspeglar de ändringar som föreslås i själva inspektionsklausulen.
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Nyttjandepolicy
Vi rekommenderar också ändringar i nyttjande-
policyn som beskrivs i Intellectual Property Bul-
letin #1 (IP Bulletin #1). I bulletinen anges under 
vilka förutsättningar grupper och serviceenheter 
kan använda och reproducera NA:s tillfrisknan-
delitteratur och registrerade varumärken.
Vi föreslår en omfattande omskrivning av bulleti-
nen, vilket gör det svårt att läsa den versionen av 
dokumentet som har de föreslagna ändringarna 
spårade. Vi inkluderar en ren version av texten 
som vi föreslår i bilaga C och en spårad ändrings-
version av bulletinen i bilaga D.
Dessa punkter sammanfattar de viktigaste före-
slagna ändringarna i bulletinen. Vi kommer att 
förklara dessa punkter mer detaljerat på följande 
sidor.

• Tillstånd ska krävas för att trycka om hela 
böcker. Det här är den enda betydande prin-
cipändringen som vi rekommenderar i nytt-
jandepolicyn. För närvarande kan vem som 
helst kalla sig en NA-grupp och rättighe-
terna att trycka om hela böcker ges automa-
tiskt, vilket gör det mycket svårt att skydda 
NA:s budskap och NA: s upphovsrätt. Vi 
definierade hela böcker som mer än 25 000 
ord. (Som referens har Lilla vita häftet med 
drygt 8 850 ord.) 

• Nuvarande policy som inte tydligt uttryck-
tes i bulletinen har lagts till i texten. Grup-
per får endast reproducera för närvarande 
godkända versioner av tillfrisknandelitte-
ratur eftersom det är allt som NAWS har 
behörighet att publicera och distribuera 
och detta tillstånd inkluderar inte elek-
troniska eller online format. Detta är inte 
förändringar i policyn. De är revideringar 
av bulletinen för att bättre avspegla redan 
befintlig policy.

• Inledningen har skrivits om och avsnittet om 
upphovsrätt har flyttats före avsnittet om 
varumärken.

• Vi föreslår också några ändringar i redige-
ringen, till exempel att använda begrep-
pet policy i hela dokumentet, i stället för en 
blandning av policy och riktlinjer. 

Det cirkulerar mycket felaktig information om 
dessa föreslagna ändringar och vi kommer att 
göra vårt bästa för att förklara dessa rekommen-
dationer här.

Böcker
Den viktigaste ändringen av bulletinen skulle vara 
förbehållet att grupper måste kontakta världs-
service för godkännande om de vill reproducera 
hela böcker av NA-litteratur. Arbetsgruppen och 
styrelsen pratade länge om denna förändring. Vi 
tror att krav på godkännande för reproduktion av 
böcker kommer att bidra till att skydda gemenska-
pens litteratur. Som vi nämnde ovan är det svårt 
att skydda NA: s egendom med den nuvarande 
ordalydelsen i nyttjandepolicyn. 
Denna ändring av nyttjandepolicyn bör dock 
inte hindra en grupp att tillgodose sina littera-
turbehov. Om en grupp har ekonomiska svårig-
heter och vill kopiera gemenskapsgodkända 
NA-böcker, uppmanar vi er att kontakta World 
Services för att hitta en lösning. Vi levererar lit-
teratur gratis eller med rabatt till många med-
lemmar och gemenskaper över hela världen. Vi 
är fast beslutna att se till att NA:s budskap är 
lättillgängligt på NA-möten. På nästa sida finns 
ett diagram över värdet på litteratur vi har sub-
ventionerat eller gett bort varje år (siffrorna de 
senaste åren har påverkats av pandemin).
NAWS har framgångsrikt utvecklat och underhål-
lit ett distributionsnät som är mycket bra på att 
få NA-litteratur i händerna på dem som behöver 
den. Om det skulle bli så att det bästa sättet för 
en hemmagrupp att få den litteratur de behöver, 
är att för dem själva trycka den, skulle vanligtvis 
tillstånd att göra det omedelbart beviljas.

Aktuella versioner av litteratur
Resten av de föreslagna ändringarna av Intellectual 
Property Bulletin #1 är inga ändringar i policyn. Vi 
rekommenderar några ändringar i redigeringen 
och även revideringar av IP Bulletin #1 för att 
avspegla policyer som redan tillämpas. 
En sådan policy är att tillståndet att citera eller 
reproducera litteratur endast gäller för aktuella 
versioner av texter. Vi föreslår att ordet aktuell 
läggs till för att klargöra att den litteratur som bul-
letinen hänvisar är till för närvarande godkänd 
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tilfrisknandelitteratur. Anledningen till denna 
förändring är enkel: medan NAWS innehar upp-
hovsrätten för alla tidigare publicerade utgåvor 
har världsstyrelsen helt enkelt inte rätt att god-
känna tryckning av tidigare utgåvor av litteratur. 
NAWS har endast behörighet att publicera för 
närvarande godkänd tillfrisknandelitteratur, så 
det här är de enda versionerna vi kan ge någon 
annan tillstånd att reproducera.
Naturligtvis kan medlemmar använda vilka utgå-
vor de vill i sitt personliga tillfrisknande. Men 
konferensen beslutade 1991 och bekräftade 2008 
att endast den senaste upplagan av Basic Text är 
godkänd för publicering och försäljning av NA 
World Services. 
1991 gjorde WSC följande uttalande och gjorde 
det till policy:

Basic Text, femte upplagan, är den enda upplagan 
av Basic Text som för närvarande är godkänd av 
Anonyma Narkomaners Världsservicekonferens för 
publicering och försäljning. World Service Office 
Board of Directors har anförtrotts ansvaret för att 
skydda gemenskapens fysiska och intellektuella 
egendom, inklusive Basic Text, och ska efter styrel-
sens gottfinnande vidta rättsliga åtgärder för att 
skydda dessa rättigheter mot alla personer som väl-
jer att kränka detta litteraturförtroende.

År 2008, efter att ha godkänt den sjätte upplagan 
av Basic Text, bekräftade WSC beslutet att NAWS 
endast har behörighet att producera den nuva-

rande versionen av Basic Text och lade till detta i 
uttalandet:

WSC 2008 godkände den sjätte upplagan Basic Text. 
Detta är nu den enda upplagan som godkänts för 
NAWS att producera med de undantag som anges i 
översättningspolicyn (Translation Policy). 

Även om diskussionen om att publicera tidigare 
versioner av Basic Text har kommit upp på flera 
konferenser, har konferensen aldrig godkänt att 
de ska publiceras av NAWS. Det verkar inte vet-
tigt att WSC skulle hindra NA World Services att 
trycka dessa tidigare versioner och samtidigt ge 
grupperna rätt att göra det. Vi tror inte att tillägg 
av nuvarande i IP Bulletin #1 är en förändring av 
policyn, vi rekommenderar denna ändring för att 
klargöra en policy som vi tror redan har fastställts 
av WSC. 

Online publicering av litteratur 
Vi rekommenderar också att utöka texten i IP Bul-
letin #1 för att klargöra att tillståndet inte omfattar 
online- eller elektroniska versioner av litteratur. 
Detta är ytterligare en förändring som vi föreslår 
så att bulletinen bättre skulle avspegla policy som 
redan tillämpas. Detta är inte en ny policy, men 
liksom policyn om nuvarande versioner av litte-
ratur har den inte tydligt formulerats tidigare i IP 
Bulletin #1.
För att skydda NA:s immateriella egendom ger vi 
inte tillstånd för någon att publicera NA:s gemen-
skapsgodkända tillfrisknandelitteratur online 
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direkt. Att lägga ut litteratur på nätet är en form 
av publicering. Vi har diskuterat denna fråga ett 
antal gånger på konferensen och rapporterat om 
den upprepade gånger. NAWS publicerar pamflet-
ter och häften på en mängd olika språk på www.
na.org så att NA-webbsidor direkt kan länka till 
detta material och att medlemmar och virtuella 
möten har tillgång till det. (Bland de många bra 
resurserna för virtuella möten som publiceras på  

www.na.org/virtual är den här bilden som hän-
visar medlemmarna direkt till vår litteratur.) Vi 
uppmuntrar alla som har frågor om att publicera 
NA-material, inklusive Bara för idag eller A Spiritual 
Principle a Day, att kontakta webmaster@na.org. 

Andra föreslagna ändringar
Resten av ändringarna vi rekommenderar till 
Intellectual Property Bulletin #1 är format- och redi-
geringssändringar. Vi har reviderat inledningen 
och omorganiserat dokumentet genom att flytta 
avsnittet om upphovsrätt så att det kommer före 
avsnittet om varumärken. 
Vi har gjort ett antal redigeringsförslag, till exem-
pel att konsekvent använda begreppet policy 
genom hela dokumentet hellre än att använda 
begreppet riktlinjer omväxlande med begreppet 
policy. Slutligen föreslår vi liknande ändringar 
som vi rekommenderade för de operativa riktlin-
jerna för att uppdatera texten så att den avspeg-
lar aktuell språkanvändning, till exempel genom 
att använda begreppet serviceenheter i stället för 
kommittéer. 

Motion 3 Att godkänna de revideringar av NA Intellectual Property Bulletin #1 som finns i 
bilaga D.

Motionsställare: Världsstyrelsen

Avsikt: Att revidera den här bulletinen så att den ger mer direkt och tydlig vägledning och så att den 
avspeglar aktuella metoder, begrepp och språk.

Ekonomisk inverkan: Ingen som kan förväntas just nu.

Påverkad policy: Skulle ersätta den befintliga policyn med bilaga C och med de ändringar som avspeg-
las i bilaga D. 

Denna bulletin har till stor del skrivits om. Ett rent exemplar av bulletinen med föreslagna ändringar 
finns i bilaga C. Ett exemplar där de föreslagna ändringarna spåras ingår i bilaga D.

En sammanfattning av de föreslagna ändringarna i Intellectual Property Bulletin #1 inkluderar:

• Tillstånd skulle krävas för att trycka om böcker.

• Nuvarande policy som inte tydligt uttrycktes i bulletinen har lagts till i texten. Grupper får endast 
reproducera för närvarande godkända versioner tillfrisknandelitteratur, eftersom det är allt som 
NAWS har behörighet att publicera och distribuera, och detta tillstånd inkluderar inte elektroniska 
eller online format. 

• Inledningen har skrivits om och avsnittet om upphovsrätt har flyttats före avsnittet om varumär-
ken.

• Vissa ändringar i redigeringen föreslås, till exempel att använda begreppet policy i hela dokumen-
tet, i stället för en blandning av policys och riktlinjer. 

https://www.na.org/virtual
mailto:webmaster%40na.org?subject=
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NA-möten som hålls via post, telefon och online, 
kollektivt kallade ”virtuella möten”, har funnits i 
många år. Samtal vid WSC om online möten går 
tillbaka till åtminstone 1999, då en motion om att 
”bilda en arbetsgrupp för att utforska frågorna 
kring erkännande av online möten av World Ser-
vices” överlämnades till styrelsen vid WSC 1999. 
Som en del av sitt svar på motionen erkände sty-
relsen att ”online möten för närvarande finns 
och verkar fungera effektivt utan någon officiell 
vägledning från gemenskapen.” Nästa hänvis-
ning till ämnet kom i sessionen ”Moving Forward 
with a Common Vision” i slutet av WSC 2004 som 
innehöll två handuppräckningar som genomför-
des efter farhågor från en regional delegat om att 
lista online möten på na.org. Resultatet av dessa 
undersökningar var följande:

Var det för tidigt för NAWS att gå vidare med att lista 
online möten?  

Ja 39, Nej 21, Inte säker 11
Vill du att vi ska fortsätta lista online möten? 

Ja 30, Nej 22, Inte säker 21

I avsaknad av en tydlig konsensus fortsatte online- 
och telefonbaserade möten att listas på na.org så 
att medlemmarna kunde hitta dessa möten, men 
NA World Services skulle inte registrera dem som 
grupper utan tydligare vägledning.
Världsservice fortsatte att få regelbundna förfråg-
ningar i frågan, men konferensen verkar inte ha 
diskuterat virtuella möten förrän förslag AL från 
Costa Rica prioriterades av konferensdeltagarna 
till att diskuteras under sessionen för nya idéer 
vid WSC 2018:

Förslag AL: Att anvisa världsstyrelsen att skapa en 
projektplan för att skapa en “NA virtuell grupp och 
serviceguide.”

När deltagarna delade upp sig i små grupper för 
att diskutera de nya idéförslagen ansåg majorite-
ten att det fanns ett behov av att erkänna online 
möten som legitima och flera delade med sig om 
att virtuella grupper redan ingår i deras regionala 
möteslistor och deltar i NA-service i sina gemen-

skaper tillsammans med reguljära möten. Ett 
öppet webbinarium hölls i september 2019 för att 
diskutera bästa arbetssätt för virtuella möten och 
hur de samverkar med NA:s servicesystem. 
Den globala nedstängningen som började i mars 
2020 innebar att en stor del av NA dramatiskt 
övergick till att hålla möten online nästan över 
en natt och belyste behovet av servicematerial 
för virtuella möten. Local Service Toolbox Pro-
ject var väl positionerat för att svara an på det 
behovet. 2020-års världsservicekonferens god-
kände projektet för ytterligare en konferenscy-
kel och valde med stor majoritet virtuella möten 
som fokus:

Röstning: Att acceptera två frågor som vårt första 
fokus för Local Service Toolbox-projektet - bästa 
arbetssätt för online möten och att föra NA:s bud-
skap vidare effektivt och virtuellt.
Motionsställare: Världsstyrelsen

Beslut:   Ja 127, Nej 2, Nedlagd röst 1,  
Närvarande utan omröstning 3 

Godkänd med 98% konsensusstöd

Det första steget NAWS tog som svar på gemen-
skapens behov var att skapa en ny webbsida, 
www.na.org/virtual som innehåller resurser som 
utvecklats både lokalt och av NA World Services. 
Med detta material som utgångspunkt fortsatte vi 
att samla erfarenheter på ett antal sätt:

• Medlemmar, grupper och serviceenheter 
från hela världen delade sin erfarenhet av 
virtuella möten och serviceutförande på fem 
webbmöten som var öppna för hela gemen-
skapen mellan juli 2020 och juli 2022. 

• Tre enkäter publicerades på flera språk mel-
lan oktober 2020 och december 2021 för att 
samla in synpunkter på innehållet i ett nytt 
serviceredskap för virtuella möten och för att 
granska tidiga utkast.

• Erfarna medlemmar fördes samman för mer 
djupgående samtal i en serie möten som 
hölls vid olika tidpunkter för att få med alla 
tidszoner. 

Virtuella möten 

https://www.na.org/virtual
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Efter att denna långa process var klar publicerades 
Virtual Meeting Basics online som styrelsegodkänt 
servicematerial på www.na.org/basics. 
Mitt i all denna diskussion, utarbetande och revi-
dering av det nya serviceredskapet inkluderade vi 
följande fråga i en gemenskapsenkät som låg ute 
online från mars till maj 2021:

Tror ni att virtuella möten uppfyller kriterierna för att 
vara NA-grupper, så som det anges i Gruppboken?

Totalt svarade 4 230 medlemmar, grupper och 
serviceenheter från sextiotvå länder på enkäten. 
Det rådde enighet bland de svarande om att vir-
tuella möten uppfyller kriterierna: Ja 3 466 (82 %), 
Nej 407 (10 %) och Inte säker 357 (8 %). Vi ställde 
samma fråga på ett webbmöte för konferensdelta-
gare i oktober 2021 och fick nästan identiska resul-
tat: Ja 81 (81%), Nej 9 (9%), Inte säker 10 (10%).
Världsstyrelsen rapporterade dessa resultat 2021 i 
juli-numret av NAWS News och förklarade vidare:

Bara som en påminnelse: virtuella möten listas i NA:s 
mötessökare (sök med ”webb” eller ”telefon” för land) 
och det står varje serviceenhet fritt att fatta sina egna 

beslut om medlemskap för grupper (eller distrikt eller 
regioner). Frågan om huruvida virtuella möten ska 
erkännas som grupper på NA World Services är en 
annan typ av beslut som måste fattas av NA:s gemen-
skap som ges röst av region- och zondelegaterna vid 
världsservicekonferensen. Detta påverkar inte och bör 
inte påverka lokala serviceenheters beslut att erkänna 
dessa möten som grupper. 

Denna motion kan ses som föråldrad i en del regi-
oner där online möten redan har blivit en del av 
livet och potentiellt skrämmande för andra som 
bara är vana vid reguljära möten. Världsstyrelsen 
har ett ansvar att svara an på ny teknisk utveckling 
i harmoni med gemenska-
pen och våra vägledande 
principer så att NA:s bud-
skap tydligt och framgångs-
rikt kan nå så många som 
möjligt av de beroende som 
fortfarande lider. Det här 
svaret kommer ur den öns-
kan och i den andan. 

Motion 4 Att erkänna att ett NA-möte som träffas regelbundet på reguljära eller virtuella möten 
kan välja att vara en NA-grupp om de uppfyller de kriterier som beskrivs i Gruppboken, 
inklusive de sex punkterna för en NA-grupp och håller sig till NA:s filosofi så som den 
uttrycks i våra traditioner.  (Fotnoter kommer att läggas till i Gruppboken och GLS som 
avspeglar WSC: s beslut, om denna motion antas, och hänvisar till Virtual Meeting Basics 
som en möjlig resurs.) 

Motionsställare: Världsstyrelsen

Avsikt: Att erkänna NA-grupper som träffas virtuellt, inklusive online och via telefon. 

Påverkad policy: Ingen eftersom detta skapar en ny policy. 

https://www.na.org/basics
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Sitt eget språk och sin egen kultur
Vi erbjuder två motioner i denna CAR som syf-
tar till att hjälpa alla medlemmar och potentiella 
medlemmar att se sig själva i NA:s litteratur och 
servicematerial. Den första motionen handlar om 
En vision för NA-service och den andra handlar 
om lokala personliga berättelser i Lilla vita häftet 
och Basic Text.

En vision för NA-service
En vision för NA-service skrivs ut i varje CAR och 
den läses eller visas under många serviceenheters 
möten. Den hänger på väggen bakom receptionen 
på Världsservicekontoret (World Service Office, 
WSO) och hälsar på människor när de går genom 
dörrarna. Vår vision är en ledstjärna för NA-ser-
vice. Vi föreslår en liten revidering som skulle få 
stor betydelse för många medlemmar. I motion 
nummer fem nedan rekommenderas att frasen 
”hans eller hennes eget språk och egen kultur” 
revideras till att lyda ”sitt eget språk och sin egen 
kultur”. Som ett resultat skulle den första punk-
ten i visionen lyda ”Har varje beroende i världen 
har en chans att uppleva vårt budskap på sitt eget 
språk och sin egen kultur.” *
Det är viktigt att uttalandet som visar på våra 
intentioner kastar ett så brett nät som möjligt och 
inkluderar alla medlemmar och potentiella med-
lemmar. Den föreslagna ändringen skulle vara till 
nytta för denna inkludering.
Det finns en regional motion senare i denna rap-
port som kräver en projektplan ”för att undersöka 
förändringar och/eller ytterligare formuleringar i 
NA-litteraturen från könsspecifikt språk till köns-
neutralt och inkluderande språk.” En vision för 
NA-service är dock inte NA-litteratur och därför 
skulle det inte ligga inom ramen för ett sådant 
projekt om motionen skulle antas. 
Genus och språk i NA-litteraturen är en stor fråga 
och vi hoppas att konferensen bestämmer sig för 
att ta upp det samtalet på bred front genom en 
ämnesfråga för diskussion (IDT) under den kom-
mande cykeln och ett projekt i nästa cykel. Under 
tiden är visionsuttalandet en tydlig text som kan 
tas upp oavsett vilka beslut gemenskapen fattar 
eller inte fattar om NA-litteratur.

Med tanke på storleken på denna CAR (tjugofem 
motioner) och världsservicekonferensens begräns-
ningar, bad vi deltagarna att om möjligt vänta med 
att lägga fram motioner. Det här blir den första 
reguljära konferensen på fem år och det kommer 
sannolikt att bli vår mest hybrida konferens någon-
sin. Ju fler CAR-motioner vi har, desto tuffare blir 
det att ta sig igenom ärendena. Mot bakgrund av 
detta var vi inte säkra på om vi skulle inkludera 
denna motion i CAR:en 2023. Vi bestämde oss för 
att fråga konferensdeltagarna via en enkät och kon-
sensus bland dem som svarade var ja – inkludera 
motionen. På så sätt hamnade vi här.

Enkätfråga och resultat
Bör världsstyrelsen lägga fram en motion i CAR 2023 om 
att revidera En vision för NA-service så att den blir mer 
inkluderande för alla medlemmar: specifikt att ändra 
frasen ”hans eller hennes eget språk och egen kultur” till 
frasen ”sitt eget språk och sin egen kultur”. Om den för-
ändringen gjordes skulle den första punkten i visionen 
lyda ”har varje beroende i världen har en chans att upp-
leva vårt budskap på sitt eget språk och sin egen kultur.”

Ja Nej Avstår närvarande som 
inte röstar

93 13 6 4
83% 12% 5%  * Översättarens not: En vision för NA-service är redan över-

satt till svenska med neutrala pronomen.
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Om denna motion antas skulle En vision för 
NA-service revideras var den än förekommer. 
Visionen i sin helhet är tryckt på de inledande sid-
orna i våra nyaste böcker och i mycket av servi-
cematerialet. Den punkt som motionen syftar till 

att revidera citeras också i avsnittet ”I service” i 
Vägledande principer, Tradition sex. Vi skulle 
sälja av det befintliga lagret vi har av allt påverkat 
material och göra revideringarna när det är dags 
att trycka nytt material.

Motion 5 Att revidera En vision för NA-service, ändra frasen ”hans eller hennes eget språk 
och kultur” till frasen ”sitt eget språk och sin egen kultur”.  (Om denna motion 
antas kommer En vision för NA-service att revideras i framtida tryckningar, inklusive i 
gemenskapsgodkänd tillfrisknandelitteratur.)

Motionsställare: Världsstyrelsen 

Avsikt: Att revidera visionsuttalandet så att det blir mer inkluderande. 

Påverkad policy: Om denna motion antas skulle En vision for NA-service uppdateras var den än visas 
i servicematerial och gemenskapsgodkänd tillfrisknandelitteratur. Dessutom kommer hänvisningen i 
Vägledande principer som visas nedan att revideras enligt bilden. Vi kommer att tömma det befintliga 
lagret av servicematerial och tillfrisknandelitteratur och revidera i framtida tryckningar. 

A Vision for NA Service

All of the efforts of Narcotics Anonymous are inspired by the primary purpose of our groups. Upon 
this common ground we stand committed. 

Our vision is that one day: 

• Every addict in the world has the chance to experience our message in his or her their own 
language and culture and find the opportunity for a new way of life;

• Every member, inspired by the gift of recovery, experiences spiritual growth and fulfillment 
through service;

• NA service bodies worldwide work together in a spirit of unity and cooperation to support the 
groups in carrying our message of recovery;

• Narcotics Anonymous has universal recognition and respect as a viable program of recovery.

Honesty, trust, and goodwill are the foundation of our service efforts, all of which rely upon the 
guidance of a loving Higher Power.

Guiding Principles, “Tradition Six,” In Service:

“A Vision for NA Service says that we aspire to a time when ‘every addict in the world has the chance 
to experience our message in his or her their own language and culture and find the opportunity 
for a new way of life.’”
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Personliga berättelser
Den andra motionen i denna del av CAR:en moti-
veras av visionsuttalandet där det står att ”varje 
beroende i världen har chansen att uppleva vårt 
budskap på sitt eget språk och sin egen kultur”. 
(Se föregående motion för en föreslagen revide-
ring av denna ordalydelse.) Ett av sätten bero-
ende upplever vårt budskap på sitt språk och sin 
kultur är genom berättelser. Personliga berättel-
ser förekommer på två ställen i NA:s litteratur. 
Basic Text innehåller en global samling person-
liga erfarenheter i avsnittet ”Våra medlemmar 
delar med sig” och det Lilla vita häftet innehåller 
också berättelser. 
Motion nummer sex har sitt ursprung i en begä-
ran från den tysktalande regionen om att ha lokala 
berättelser i den tyskspråkiga Basic Text. Vår 
nuvarande översättningspolicy gör det möjligt för 
gemenskaper ”med en historia av framgångsrika 
översättningsinsatser” att publicera lokala berät-
telser i Lilla vita häftet. Om en gemenskap vill 
utveckla berättelser kontaktar de världsstyrelsen. 
Världsservice vägleder dem genom processen och 
styrelsen godkänner de slutliga versionerna före 
publicering. För närvarande har tretton versioner 
av Lilla vita häftet lokala personliga berättelser. 
(Ni hittar engelskspråkiga versioner av alla dessa 
lokala berättelser i 60-årsjubileumsutgåvan av 

Little White Book.)
Med detta i åtanke före-
slog styrelsen en alter-
nativ lösning när den 
tysktalande regionen 
kontaktade världssty-
relsen med sin begäran: 
att gemenskaper med 

berättelser i det Lilla vita häftet skulle få publicera 
dessa berättelser i sin språkversion av Basic Text. 
När medlemmar kan se sitt språk och sin kultur 
återspeglas i NA:s litteratur hjälper det dem att 
identifiera sig. Erfarenhetssamlingen i sjätte upp-
lagans Basic Text är redan bred och många av oss 
ser sig själva på dessa sidor. En del berättelser 
som ursprungligen skrevs på en medlems eget 
språk och som närmare avspeglar deras kultur 
hjälper ännu fler beroende att identifiera sig och 
veta att de har kommit hem. Efter ett samtal med 
den tysktalande regiondelegaten kom vi överens 
om att förändringen i översättningspolicyn som 

beskrivs nedan skulle föra budskapet till fler bero-
ende och föra oss närmare den framtid som talas 
om i visionsuttalandet.  
Vi uppmuntrar konferensdeltagare att höra av sig 
till styrelsen med funderingar eller idéer till för-
bättringar. I vissa fall kanske vi kan nå en lösning 
utan att använda en motion så som vi gjorde i två 
fall under denna cykel (se sidan 46 för mer infor-
mation). I det här fallet var att göra en ändring i 
översättningspolicyn det enda sättet att inkludera 
lokala berättelser i Basic Text och vi gick med på 
att lägga fram en motion i CAR:en.
Vi rekommenderar att gemenskaper som vill göra 
det får inkludera upp till sex av sina lokalt utveck-
lade berättelser som tidigare publicerats i deras 
Lilla vita häfte, i ett avsnitt av deras översatta sjätte 
upplaga Basic Text. Att begränsa antalet verkade 
klokt för att lätta på bördan i produktions- och 
översättningsinsatser. Vissa översatta versioner 
av Basic Text är betydligt längre än den engelsk-
språkiga versionen. I avsnittet ”I första början” 
av ”Våra medlemmar delar med sig” i Basic Text 
finns det sex berättelser, så det verkade vara ett 
logiskt antal. Det finns redan en tydlig policy för 
godkännande av berättelser till Lilla vita häftet i 
GWSNA. 
Förslaget nedan innehåller den inledande ordaly-
delsen som skulle läggas till i avsnittet av berättel-
ser i Basic Text. Texten inom hakparenteser ändras 
för varje språkversion av Basic Text

https://cart-us.na.org/little-white-book-special-edition-1501
https://cart-us.na.org/little-white-book-special-edition-1501
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Motion 6 Att godkänna en ändring av World Services Translation Policy i GWSNA för att göra det 
möjligt att inkludera upp till sex lokalt utvecklade personliga berättelser i översatta 
versioner av sjätte upplagans Basic Text, om berättelserna först har publicerats 
i Lilla vita häftet på det språket. Dessa berättelser skulle få ett eget avsnitt i ”Våra 
medlemmar delar med sig” med följande text före dem: 

 En vision for NA-service ser fram emot en dag då beroende runt om i världen får 
möjligheten att uppleva vårt budskap på sitt eget språk och sin egen kultur. I strävan 
att uppnå den visionen kan gemenskaper eller språkgrupper som har publicerat lokala 
berättelser i Lilla vita häftet inkludera upp till sex av dessa berättelser i Basic Text om de 
så vill. Dessa [fyll i antalet] berättelser publicerades ursprungligen på [fyll i språket] i 
Lilla vita häftet [fyll i året]. 

Motionsställare: Världsstyrelsen 

Avsikt: För att bättre avspegla vår vision att ”varje beroende i världen har chansen att uppleva vårt 
budskap på [sitt] eget språk och kultur. . .” i vår Basic Text.

Påverkad policy: A Guide to World Services in NA, sidan 42:

Basic Text och Lilla vita häftet, personliga berättelser

Vår erfarenhet har visat att det är svårt att skapa, samla in och godkänna personliga berättelser. 
Med antagandet av den sjätte upplagan av Basic Text har vi nu en samling personliga berättel-
ser som avspeglar den globala karaktären hos Anonyma Narkomaners gemenskap. De personliga 
berättelserna i Basic Text förmedlar NA:s budskap till dem som söker hjälp, till NA-medlemmar 
och till alla som får en Basic Text. På grund av svårigheten vi har sett med lokal utveckling av den 
globala karaktären av sjätte upplagans personliga berättelser, tror vi att endast de berättelser som 
godkänts av gemenskapen i sjätte upplagan, antingen i sin helhet eller ett urval av dem, bör fin-
nas med i översatta versioner av Basic Text. Det enda undantaget är berättelser i Lilla vita häftet 
som anges nedan.

Vår erfarenhet har visat att det är svårt att skapa, samla in och godkänna personliga berättelser. 
Om en lokal NA-gemenskap med en historia av framgångsrika översättningsinsatser vill utveckla 
lokala berättelser kan de göra det för Lilla vita häftet. Vi ber dessa gemenskaper att kontakta NA 
World Services innan de påbörjar denna process så att vi kan arbeta tillsammans i en process för 
skapande och godkännande. Vi hoppas att denna kommunikation kommer att bidra till att mini-
mera en del av de problem vi har haft med att godkänna personliga berättelser som skickats till 
oss tidigare. 

Lokala gemenskaper eller språkgrupper som har berättelser publicerade i Lilla vita häftet kan välja 
upp till sex av dem för att inkludera i sin sjätte upplaga av Basic Text. Dessa berättelser kommer att 
publiceras i ett tydligt identifierat avsnitt i Basic Text.

Befintliga översättningar av Basic Text påverkas inte av den här ändringen. Vi kommer att fortsätta 
publicera översatta versioner av den femte upplagan av Basic Text tills den lokala gemenskapen 
har översatt och godkänt det nya materialet i den sjätte upplagan för publicering. Dessa versio-
ner innehåller nu en mängd olika material, från inga personliga berättelser alls till något urval 
av personliga berättelser från femte upplagan, till lokalt utvecklade och världsstyrelsegodkända 
lokala berättelser. Dessa versioner kommer att fortsätta att publiceras som femte upplagan av 
Basic Texts. NA-gemenskaper som vill ha de första tio kapitlen som nu heter ”Vårt program” publi-
cerade medan de arbetar med att översätta några eller alla personliga berättelser i sjätte upplagan 
kommer att fortsätta att kunna göra det. Dessa partiella översättningar ska också publiceras som 
femte upplagan av Basic Texts.
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Mandatperioder för betrodda tjänare 
Nedstängningarna från pandemin störde NA på 
otaliga sätt och ibland med positiva resultat: servi-
ceenheter har lärt sig att göra saker på nya sätt och 
NA har nått många beroende online som annars 
kanske inte hade fått höra vårt budskap. Som med 
de flesta kriser finns det dock en del städning kvar 
att göra i spåren av pandemin. De två följande 
motionerna hör båda till den kategorin.
Mandatperioderna för sex styrelseledamöters 
löper ut 2024 vilket kommer att hamna mitt i 
en konferenscykel. Motion sju ber om att för-
länga deras mandat till slutet av konferenscy-
keln. Världsstyrelsen ansvarar för att överblicka 
världsservicekonferensens arbete och det är inte 
meningsfullt att styrelseledamöternas mandat 
löper ut mitt i cykeln.
Motion sju liknar en motion som antogs med 
enhälligt stöd vid det interimistiska WSC-mötet 
2022. I båda fallen lades motioner fram för att 
styrelseledamöternas mandatperioder inte skulle 
löpa ut mitt i konferenscykeln. Världens styrelse-
ledamöter väljs för sexåriga mandatperioder och 
är berättigade att tjänstgöra under två mandatpe-
rioder. Under normala omständigheter skulle det 

innebära att några styrelseledamöters mandatpe-
rioder tar slut vid varje given världsservicekon-
ferens och att det då väljs nya styrelseledamöter. 
I och med störningarna i pandemin förlängdes 
den pågående konferenscykeln i ett år. Vid inte-
rimsmötet 2022 valde deltagarna att förlänga 
mandatperioderna för tre styrelseledamöter med 
ett år. Mandatperioderna för dessa tre styrelsele-
damöter skulle ha löpt ut 2022, vilket inte är slutet 
på cykeln. Nu löper deras mandat ut 2023. 
Vi står inför ett liknande dilemma nu, med ytterli-
gare sex styrelseledamöters mandatperioder som 
löper ut mitt i en konferenscykel. Slutet på den 
kommande konferenscykeln kommer antingen 
att vara 2025 eller 2026, beroende på vad konfe-
rensen beslutar. Motion nio i denna CAR syftar 
till att ändra konferenscykelns längd från två till 
tre år. Beroende på vad motion nio resulterar i 
skulle ett godkännande av motion sju förlänga 
villkoren för de sex berörda styrelseledamöterna 
till 2025 eller 2026. För att undvika att styrelsele-
damöternas mandatperioder slutar mitt i en cykel 
är motion sju nödvändig oavsett vilket beslut 
som fattas i motion nio om längden för en cykel.   
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Motion sju ändrar inte någon policy och efterfrå-
gar inte några löpande förändringar. Den ber bara 
om att justera villkoren för de sex styrelseledamö-
terna så att hänsyn tas till den nuvarande rubb-
ningen av konferenscykeln. Många serviceenheter 
har varit tvungna att göra förändringar i val och 
annat cykliskt arbete för att anpassa sig till de 
rubbningar som redan har skett i konferenscykeln. 
Efter denna WSC kan ytterligare en justering av 
styrelsemedlemmarnas mandat behöva göras för 
att undvika att styrelseledamöternas mandatpe-
rioder löper ut mitt i en cykel. Det är opraktiskt 
att försöka fatta dessa beslut innan konferensen 

fattar ett beslut om WSC:s cykellängd. Om inga 
andra beslut fattas om motsatsen kommer kon-
ferensen efter WSC 2023 att återuppta en tvåårig 
cykel, med nästa möte 2025. Alla konferensvalda 
betrodda tjänare som för närvarande tjänstgör 
har mandat som löper ut på jämna år för att syn-
kroniseras med en konferenscykel på jämna år, så 
WSC behöver ta itu med den avvikelsen i fram-
tida beslut. Alternativt, om konferensen beslutar 
att prova en treårscykel i två cykler, kommer de 
styrelseledamöter som för närvarande tjänstgör 
att ha mandat som löper ut vid slutet av en kon-
ferenscykel. 

Motion 7 Att förlänga mandatperioderna för sex världsstyrelsemedlemmar, som för närvarande 
löper ut 2024, till slutet av den kommande World Service Conference-cykeln.  

Motionsställare: Världsstyrelsen 

Avsikt: För att hantera ändringen av WSC-cykeln som redan har skett och att undvika att världsstyrel-
sens mandat slutar mitt i en konferenscykel.

Påverkad policy: Ingen  
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Var i världen är WCNA?
Konferensen är inte den enda evenemanget som 
har störts av pandemin. Världskonventet (World 
Convention of Narcotics Anonymous, WCNA) 
har också rubbats av de senaste årens globala 
nedstängningar och oförutsägbarhet. Vi pla-
nerar för närvarande WCNA 38, som ska att 
äga rum i Washington, DC, 2024. Vi är dock 
inte säkra på vad som är möjligt efter det 
och motion åtta ber gemenskapen att lägga 
konventets rotationspolicy på is för att låta 
styrelsen och konferensen avgöra vad som är 
möjligt och praktiskt.  

Pandemiåren
Världskonventet, WCNA 38, skulle ursprungli-
gen ha hållits i Melbourne, Australien i septem-
ber 2021. Redan året innan var vi oroade över 
evenemangets bärkraft, med tanke på hälsohän-
syn och de reserestriktioner som infördes i hela 
världen. Vi rapporterade om vår osäkerhet och 
fick sedan möjlighet att boka om kontraktet på 
konferenscentret till november 2022. En av utma-
ningarna med att planera ett världskonvent är 
att vi, med tanke på evenemangets storlek och 
omfattning, måste slutföra kontrakt i god tid före 
evenemanget. Under pandemins höjdpunkt var 
allting så osäkert att det var omöjligt att förut-
säga hur världen skulle kunna se ut när eventet 
skulle ske. Vi hade fram till oktober 2021 på oss 
att fatta ett slutgiltigt, bestämt beslut om Mel-
bournekontraktet. Efter det skulle vi ådra oss 
straffavgifter om vi avbokade. Vi fick mycket 
feedback från medlemmarna. Vissa uppmanade 
oss att hålla konventet oavsett vad. Vissa uppma-
nade oss att ställa in och vänta tills den globala 
hälso- och resesituationen var mer stabil för att 
försöka planera ett konvent. 
Till slut var vi för första gången i vår historia 
tvungna att ställa in ett världskonvent. Vi kände 
att den mest ansvarsfulla vägen framåt var att 
avboka Melbournekontraktet och vi berättade 
det för gemenskapen i oktober 2021, den sista 
månaden vi kunde avboka utan straffavgifter. Vi 
förklarade att vi var förtvivlade över att behöva 
avboka men att vi inte kunde planera WCNA för 
Melbourne med någon säkerhet om att kunna ha 
ett ordentligt världskonvent, ett där medlemmar 

från hela världen deltog och kunde få en riktig 
WCNA-upplevelse. (Om ni någonsin har varit på 
ett världskonvent vet ni att det inte finns något 
som liknar det!)
Från e-postmeddelandet med NAWS-uppdate-
ringen i oktober 2021 till gemenskapen:

COVID har vänt hela vår värld upp och ner och 
WCNA-38 har inte varit något undantag. Vi 
hoppades bortom allt hopp att vi skulle kunna 
få det att hända, men så är inte fallet. NAWS 
ekonomiska och mänskliga resurser är fortsatt 
ansträngda. Vi bygger långsamt tillbaka tack 
vare hjälp från medlemsbidrag, men utveck-
lingen sker gradvis och är inte alltid förutsägbar.  

2024
Lyckligtvis har vi nu ett 38:e världskonvent vid 
horisonten. WCNA kommer att återvända till 
Washington, DC, 29 augusti till 1 september 
2024. Dinosaurierna bland oss kanske kommer 
ihåg att WCNA 15 var i DC för nästan fyrtio år 
sedan: Unified and Staying Alive ’85. 
Konventet i DC ser ut att bli episkt. Om ni vill 
hålla er uppdaterade om planerna är en prenu-
meration på NAWS News, Just for Today eller A 
Spiritual Principle a Day det bästa ni kan göra: 
www.na.org/subscribe. Det säkerställer att 
ni också får e-postmeddelanden med NAWS 
Updates. 

https://www.na.org/subscribe
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Och sen då?
A Guide to World Services in NA som publiceras 
på www.na.org/conference innehåller ett avsnitt 
ägnat åt världskonventets riktlinjer med en rota-
tionsplan (sidorna 47–49). Men naturligtvis 
innehåller policyn inte vägledning för vad man 
ska göra när hela världen vänds upp och ner, ett 
konvent ställs in och kostnaderna för att planera 
evenemang dramatiskt skjuter i höjden.
Ärligt talat vet vi inte hur möjligheterna kommer 
att se ut för att hålla världskonvent efter 2024. 

Med tanke på att vi missade konventet i Asia Paci-
fic-zonen, de ökade kostnaderna för planering av 
evenemang i många delar av världen, minskade 
intäkter och personal hos NA World Services och 
osäkerhet gällande konferenscykeln, kommer det 
att ta tid och eftertanke att avgöra vad som är möj-
ligt och praktiskt. Motion åtta nedan ber konferen-
sen att lägga konventets rotationspolicy åt sidan 
efter 2024 så att vi kan fatta beslut tillsammans 
när vi har mer information att gå på. Det slutliga 
avgörandet kommer att vara upp till konferens-
deltagarna. 

Motion 8 Som ett resultat av COVID-pandemin, att avbryta rotationspolicyn för Världskon-
ventet, World Convention of NA (WCNA) efter 2024, för att låta världsstyrelsen 
avgöra vad som är möjligt och praktiskt framåt och sedan söka avgörande från 
konferensdeltagare. 

Motionsställare: Världsstyrelsen 

Avsikt: Givet rubbningen i rotationen av WSC och WCNA som redan har skett och ökningen av kostna-
der för evenemang och alla andra förändringar som pandemin orsakat, göra det möjligt för världssty-
relsen att utvärdera och konferensen att avgöra vad som är möjligt och praktiskt i framtiden.  

Påverkad policy: Om motionen antas skulle en anteckning läggas till i policyn nedan att rotationspla-
nen avbryts tills ett nytt beslut kan fattas. 

A Guide to World Services in NA, sidan 47:

Riktlinjer för världskonventet
Rotationsplan för världskonventets zoner

Historiskt sett har världskonventet vanligtvis hållits den första helgen i september, vilket är Labor 
Day-helgen i USA. Världsstyrelsen behåller dock rätten att fastställa datumet för världskonventet 
när så är lämpligt. WCNA kommer att hållas vart tredje år.

År Zon Faktisk plats
2021 Asien, Mellanöstern och Afrika Melbourne, Australien TBD

Obs: WCNA 38 kommer inte att äga rum 2021 på grund av pandemins effekter. Vi arbetar 
med att boka om WCNA 38 för 2022.

2024 Nordamerika Washington, DC 29 augusti–1 september 2024

2027 Europa

2030 Nordamerika

2033 Central- och Sydamerika

Den nuvarande rotationsplanen kommer antingen att fortsätta eller så kommer en ny rotations-
plan att läggas fram för konferensen i tillräckligt god tid för att planera var världskonventet 2036 
ska arrangeras. 

Zonerna är i Nordamerika, Asien-Stillahavsområdet-Mellanöstern-Afrika, Europa samt Central- och 
Sydamerika. Rotationen för WCNA bygger på att vartannat konvent hålls utanför Nordamerika. 

https://www.na.org/conference
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WSC:s framtid
Världsstyrelsen och andra konferensdeltagare 
har haft många diskussioner om vad som ska ske 
härnäst för världsservicekonferensen. Ämnet har 
under den nuvarande cykeln ägnats webbsemina-
rier för konferensdeltagare, delegaterna har svarat 
på en enkät och några sessioner vid den partiella, 
tillfälliga WSC i april 2022 handlade om det. Dessa 
samtal har hjälpt till att forma några rekommen-
dationer från styrelsen. Vi lägger fram fyra motio-
ner som har att göra med det vi har kallat WSC: s 
framtid. 

ü Motion nio handlar om att prova en treårig 
konferenscykel. 

De följande två motionerna kommer endast att 
erbjudas om nummer nio går igenom. 
ü Motion tio handlar om att hålla en interi-

mistisk, virtuell konferens mellan reguljära 
möten. 

ü Motion elva handlar om att lägga ut CAR sex 
månader före det reguljära WSC.  

ü Motion tolv handlar om att göra finansiering 
av delegater tillgängligt på begäran hellre än 
per automatik.

Det här är bara en startplats för förändring – de 
första stegen i att bygga en ny, effektivare konfe-
rens tillsammans. 

Bakgrund
Vi har pratat om WSC:s framtid i många år (faktiskt 
årtionden). Vi har haft diskussioner på världsser-
vicekonferensen, diskussioner mellan konferenser 

på webbmöten, projekt och arbetsgrupper som 
ägnas åt ämnet, många sessioner i världsstyrelsen 
och samtal, motioner och projekt under 1990-talet 
och tidigare, innan styrelsen ens existerade. 
Ni kanske är lättade över att höra att vi inte kom-
mer att göra någon djupdykning i den historien 
här. Vi ger dock lite bakgrund i en PowerPoint-
presentation länkad till ovanstående. Om ni är 
intresserade av att läsa mer om alla idéer och dis-
kussioner som har lett till motionerna nio till tolv, 
se PowerPointpresentationen Future of the WSC 
och alla andra resurserna som lagts ut på Future 
of the WSC delen av www.na.org/conference.
Olika farhågor har motiverat samtalen om för-
ändringar av WSC genom åren. I takt med att NA 
växer har konferensen vuxit – i storlek och kost-
nad. Och när WSC blir större skulle vissa säga att 
det blir mindre effektivt eller att det tar mer tid 
och uppmärksamhet att behålla sin effektivitet. Vi 
har varnat ett tag för att ”business as usual” inte 
är hållbart, varefter universum gick oss till mötes 
och plötsligt var nästan ingenting längre som 
”business as usual”. 

Släpp taget eller bli släpad
Pandemin tvingade på förändringar på en stor del 
av NA. Reguljära grupper började träffas virtuellt. 
Konvent och evenemang sköts upp. Serviceen-
heter, inklusive Världsservicekonferensen anpas-
sades för att mötas online. Vi befinner oss för 
närvarande i det sista året på en treårig konferens-
cykel – den första i vår historia. Vi har två virtuella 
WSC-möten under vårt bälte – de två första i vår 

Vill du ha en mer 
åskådlig resa genom 
mycket av denna 
information?

Titta på PowerPointen 
Future of the WSC på   
www.na.org/conference.

https://www.na.org/conference
https://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/conference/Future%20of%20the%20WSC%20Aug%202022%20PPT%20for%20Fship.pptx
https://www.na.org/conference
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historia. (För mer information om WSC 2020 och 
den tillfälliga virtuella WSC 2022, se introduktio-
nen till denna CAR, s. 2.) Vi har lärt oss så mycket, 
genom hela NA:s servicestruktur och vi är förbe-
redda för en målmedveten omprövning av WSC. 
Framtiden är här.
De senaste två årens förutsättningar har tvingat 
världsservicen att anpassa sig. Om ni har en 
NAWS-prenumeration av något slag eller har 
varit på våra kvartalsvisa öppna webbsemina-
rier kanske ni vet att de globala avstängningarna 
kastade in världsservicen i en ekonomisk kris. 
Vi återhämtar oss, men vi kommer aldrig att bli 
desamma igen – på gott och ont.
Resurserna för världsstyrelsen har minskats. Sty-
relsen har sammanträtt virtuellt under hela pan-
demin och träffades personligen för första gången 
på mer än två år i juli 2022. Vi budgeterar för två 
reguljära styrelsemöten om året för den kom-
mande cykeln. Under tidigare cykler hade vi tre 
eller fyra varje år. 
I början av pandemin var vi tvungna att säga upp 
eller permittera mer än hälften av personalen. 
Eftersom vi har färre personal har en del av arbe-
tet inte blivit gjort. Vi arbetar med WSC-projekt 
när resurserna tillåter det, tack vare det flexibla 
arbetssättet för projekt som godkänts vid WSC 
2020. En arbetsgrupp för A Spiritual Principle a 
Day träffades virtuellt från början av pandemin. 
Vi har inte publicerat The NA Way och Reaching 
Out på flera år. På grund av personalminskningen 
och behovet av att minska kostnader för tryck och 
frakt ges alla tryckta rapporter ut elektroniskt. Vi 
kämpar för närvarande med att komma i kapp 
med databasinlägg och översättningsprojekt. Vi 
är tacksamma över att ha kunnat ta tillbaka en 
del permitterad personal och har nyligen gjort 
några nyanställningar, men vi är inte i närheten 
av bemanningen före pandemin. Chatsworthkon-
toret har tjugonio anställda i skrivande stund, 
ungefär två tredjedelar av hur många vi var för 
några år sedan.
WSC är den sista delen av World Services-sys-
temet där vi minskar resursallokeringen för att 
anpassa den till nuvarande omständigheter. 
Konferensen och säsongen fram till den, kräver 
mycket mänskliga och ekonomiska resurser. Det 
kostade cirka en halv miljon amerikanska dollar 
att hålla den reguljära konferensen 2018 och 2023 
kommer sannolikt att kosta mer pengar än tidi-
gare. Sedan dess har fem regioner och sex zoner 

fått säte vid konferensen, vilket potentiellt innebär 
ytterligare tjugotvå deltagare i rummet. Priser på 
flyg och hotell har ökat och kostnader för teknik 
kan också stiga när fler deltagare är med virtuellt. 
Vi har nu 142 konferensdeltagare: 123 regioner, 
sex zoner och tretton världsstyrelsemedlemmar. 
Med alternerande är det potentiellt 271 platser. 
Dessutom har vi konferensens co-facilitatorer, 
medlemmarna i Human Resource Panel, personal 
och tolkar. Konferensen översätts till mellan fem 
och åtta språk, beroende på deltagarnas behov. 
Kort sagt, det är en resurskrävande aktivitet - 
själva konferensen och månaderna fram till den. 
Det tar upp mycket bandbredd och vi har pratat 
i flera år om hur man kan förbättra processerna 
så att världsservicekonferensen kan vara mer smi-
dig, effektiv och lyhörd.
En treårig cykel gör det möjligt för oss att fördela 
en del av dessa resurser till NA:s gemenskaps-
utveckling över hela världen. En del av resur-
serna som annars skulle gå till CAR-workshops 
och beslutsfattande skulle frigöras. Det innebär 
mer tid att faktiskt göra det arbete som stöder 
våra grupper i att föra budskapet vidare. Detta 
har verkligen varit fallet för världsservice under 
denna, vår första treåriga cykel - mer om vad vi 
har gjort nedan - och vi tror att det skulle vara det-
samma för många regioner, distrikt och zoner som 
ägnar mycket tid och ansträngning åt WSC-relate-
rade aktiviteter. 
Det är inte ett nollsummespel, men det finns bara 
så mycket tid, pengar och energi och om vi spen-
derar mindre av det på att förbereda oss för en 
konferens kan vi spendera mer av det på att få NA 
att växa. Som inledningen i vår Basic Text påmin-
ner oss:

Allting som inträffar under utövandet av 
NA-service måste vara motiverat av en 
önskan att mer framgångsrikt föra budska-
pet om tillfrisknandet vidare till den bero-
ende som fortfarande lider. Det var av den 
anledningen som vi inledde detta arbete. Vi 
måste alltid komma ihåg att vi som enskilda 
medlemmar, grupper och servicekommittéer 
inte konkurrerar och aldrig bör konkurrera 
med varandra. Vi arbetar enskilt och till-
sammans för att hjälpa nykomlingen och för 
vårt gemensamma bästa.
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En treårig cykel
Styrelsen rekommenderar att vi provar en treårig 
konferenscykel under två cykler - från 2023 till 
2029. 
En treårscykel kan låta som en radikal förändring 
för en del, men verkligheten är att vi befinner oss 
i en treårscykel just nu. I många avseenden känns 
det redan som en förbättring. Tillsammans med 
de senaste årens svårigheter har vi givits många 
gåvor. En del av dem kan ha överskuggats av 
utmaningarna till en början, men de var ändå 
gåvor. 
Kommunikationen mellan konferensdeltagarna, 
inklusive styrelsen, är mer robust än någonsin 
i vår historia, och så kommer det förbli. Vi har 
webbmöten för konferensdeltagare varannan 
månad (ibland ännu oftare). Styrelsen skickar 
e-postuppdateringar till deltagarna oftare än 
någonsin tidigare och deltagarna har tillgång till 
detaljerade ekonomiska uppdateringar varannan 
månad. 
Vi lärde oss att vi som konferens kan träffas online 
och vi kan fatta beslut virtuellt. Delegaterna 
kunde välja vad de ville ta upp vid de virtuella 
WSC-mötena, vilket gav dem mer kontroll över 
dagordningen än någonsin tidigare. Konferensen 
godkände policys för att fortsätta att träffas och 
fatta beslut virtuellt, efter behov. Vi kan nu ta in 
enkäter och e-rösta i förväg så att konferensen kan 
hantera en del ärenden före och en del efter att vi 
träffas. 
Världsservice har haft ett bredare fokus delvis på 
grund av den treåriga cykeln. Vi föreställde oss 

aldrig att kunna göra det vi har gjort de senaste 
tre åren. När vi tänjer ut duken kan vi måla mer 
på den. Trots kraftigt minskad bemanning har vi 
kunnat:

• Håll kvartalsvisa, öppna webbseminarier 
om ämnen som är viktiga för gemenskapen: 
www.na.org/webinar. 

• Publicera mer översatt material än någon-
sin och komma i fatt med att lägga ut redan 
publicerade pamfletter och häften på femtio-
sju språk.

• Avsluta ett bokprojekt och utföra arbets-
gruppsuppgifter virtuellt som vi vanligtvis 
gör personligen.

• Starta två Instagram-konton, @narcotics 
anonymous och @naglobalevents. 

• Uppgradera vår databas.
• Skapa konsensus kring idéer om virtuella 

möten och material för att stödja dem genom 
öppna enkäter, webbmöten och diskussioner 
med konferensdeltagare.

• Publicera Virtual Meeting Basics möten och 
lägga upp många andra resurser för att 
stödja virtuella möten på en ny sida: www.
na.org/virtual. 

• Öka tillgången på NA-litteratur för interner 
genom avtal om att ladda NA-litteratur på 
surfplattor på ett antal kriminalvårdsanstal-
ter – med fler på gång.

•  Genomföra en sex månaders gemenskaps-
granskning för de första ändringarna av 
Fellowship Intellectual Property Trust, som tas 
upp i motion ett i denna CAR.

https://www.na.org/webinar
https://www.instagram.com/narcoticsanonymous/
https://www.instagram.com/narcoticsanonymous/
https://www.instagram.com/naglobalevents/
https://www.na.org/virtual
https://www.na.org/virtual
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• Lägga upp ljudversioner av Basic Text för 
gratis strömning eller nerladdning på åtta 
språk på www.na.org/audio. 

• Lägga ut en enkät till gemenskapen om 
revideringar av Enslingen IP och eventuell 
ny tillfrisknandelitteratur om läkemedel-
sersättningsterapi och läkemedelsassisterad 
behandling (DRT/MAT) så som det relaterar 
till NA.

Det är bara en del av det arbete vi har utfört. 
Poängen är att på grund av den utökade tiden mel-
lan reguljära världsservicekonferenser har vi kun-
nat fokusera mer uppmärksamhet på arbete som 
direkt för budskapet vidare till den beroende som 
fortfarande lider. Konferensen är oerhört viktig, 
men den kan kännas långt borta från verklighe-
ten för den fängslade beroende som läser Välkom-
men till Anonyma Narkomaner på en surfplatta eller 
medlemmen i Thailand som gratis kan lyssna på 
ljudversionen av Basic Text på sitt språk. När vi 
inte är på väg att förbereda och administrera kon-
ferensen har vi mer tid och energi för annat. Och 
det gäller hela NA:s servicesystem. 
En längre cykel möjliggör mer gemenskapsut-
veckling, OR, S&I och mer - för World Services och 
för regioner, zoner och lokala serviceenheter i hela 
NA. Vi tror att servicesystemet som helhet kan dra 
nytta av en längre cykel. Det handlar inte bara om 
vad som skulle vara bäst för världsservice. 
Som vi har sagt många gånger skulle beslutet att 
prova en treårig cykel bara vara början, en ny bör-
jan. Genom kommunikation under hela cykeln 
och hjälp av en arbetsgrupp för att lägga ramarna, 
förväntar vi oss att konferensen skulle kunna nå 
konsensus gällande många andra förbättringar 
också.  

En värld av möjligheter
Vi frågade konferensdeltagare och förde många 
diskussioner om hur man kan förbättra WSC och 
konferenscykeln. Några av idéerna som kom upp 
upprepade gånger inkluderar:

• Hjälpa deltagarna att sprida information 
och bygga relationer inom sina regioner och 
zoner. 

• Utveckla processer för att enheten ska kunna 
bygga CAR:en tillsammans, inklusive meka-

nismer som gör att delegater 
kan prioritera, bearbeta 
eller granska motioner. 
Arbeta för bättre han-
tering och bearbetning 
av CAR-motioner. 

• Fokusera på vad som 
behöver göras personli-
gen och vad som effektivt 
kan göras virtuellt. Fatta beslut 
om en del ”gamla ärenden” virtuellt före den 
reguljära världsservicekonferensen så att 
tiden tillsammans kan fokuseras på cykeln 
framåt. 

• Införliva WCNA i konferenscykelns arbete 
på något sätt, eftersom de två evenemangen, 
konferensen och konventet, båda skulle ligga 
på treårscykler. 

• Skapa planeringsprocesser som är mera 
inkluderande. Utveckla WSC till en plane-
ringskonferens med mer utbildning, men-
torskap och samtal. Stärka den strategiska 
planens ”feedbackloop” för att förstärka del-
tagarnas och medlemmarnas röster, roll och 
deltagande. 

• Förbättra samarbetet med zoner för att genom-
föra de projekt som prioriteras och godkänns 
av WSC. Använda zoner för att samla idéer 
och hjälpa till att utveckla arbetet. 

Så mycket av det vi har hört handlar om hur vi 
använder vår tid mellan konferenserna. Det här är 
bara några exempel på idéer som har diskuterats, 
men kan ge er en känsla av riktningen i samtalen 
och en del av det som gör en treårig cykel spän-
nande.
En treårig cykel verkar möjliggöra fler tillfällen att 
verkligen förbättra processerna vid världsservice-
konferensen. Det skulle ge mer tid för att planera 
samarbeten och för diskussioner som bidrar till att 
forma det framtida arbetet.
Många konferensdeltagare föreslog en arbets-
grupp för att hjälpa till att lägga ramarna för 
diskussioner om hur en omformad världsservi-
cekonferens och en treårig cykel kan se ut. Vi har 
för avsikt att lägga fram en plan för ett projekt i 
CAT:en där det ingår en virtuell arbetsgrupp. Vi 
ska be varje zon att välja en medlem till arbets-
gruppen, för det var något som fungerade bra för 

https://www.na.org/audio
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arbetsgruppen Future of the WSC under cykeln 
2018–2020 och det kommer också att säkerställa 
en geografiskt diversifierad grupp som väljs av 
delegater. 
Idéerna som uttrycks här är bara en början och vi 
kan skapa en bättre framtid tillsammans under 
de kommande cyklerna. Anpassningen till pan-
demins förutsättningar har ökat vår förmåga att 
föreställa oss en annan framtid. 

Omfamna förändring
Några av de vanligaste frågorna vi har fått in 
handlar om mandatperioder för region- och zon-
delegater. Mandatperioder för betrodda tjänare 
skulle behöva förlängas om konferenscykeln för-
längs. Det skulle inte gälla för världsstyrelsen 
eftersom styrelseledamöterna har en mandatpe-
riod på sex år och sex är lika lätt delbart med tre 
som med två. I regioner och zoner är situationen 
dock annorlunda.
När konferenscykeln fördubblades från ett år till 
två uppstod liknande problem och NA anpas-
sade sig. Vi har hört ett antal idéer från medlem-
mar om hur serviceenheter återigen kan anpassa 
sig om WSC beslutar att prova en längre cykel. 
Vissa regioner som för närvarande har som 
policy att välja en alternerande delegat och en 
ordinarie delegat för två mandatperioder i rad 
kan besluta att en treårsperiod är tillräcklig, i 
vilket fall åtagandet skulle minskas från totalt 
åtta år till sex år. Vissa regioner och zoner kan-

ske vill diskutera sätt att hjälpa delegaterna med 
vissa aspekter av deras roll. Kanske kan ett team 
av människor hjälpa till med workshops, till 
exempel. Kanske kan regioner och zoner samar-
beta mer med virtuella workshops. Besluten är 
upp till varje serviceenhet att fatta, beroende på 
deras behov. Poängen är att kreativa idéer redan 
cirkulerar. Det är vår förhoppning att några av 
förändringarna i en ny konferenscykel kom-
mer att göra delegatpositionen attraktiv för fler 
medlemmar och uppmuntra fler medlemmar att 
engagera sig i service. En del av fördelen med 
en provperiod på två cykler är att den ger oss 
alla en chans att prova nya saker och se om det 
är genomförbart. Vid WSC 2029 måste vi sedan 
fatta beslut om huruvida vi fortsatt ska anta en 
treårscykel.
Oavsett vad som händer kommer konferenscy-
keln att förändras efter 2023. Om inget beslutas 
vid WSC 2023 kommer följande konferens att vara 
2025, vilket effektivt flyttar cykeln så att WSC hålls 
varje udda år. Det är en stor förändring i cykeln i 
förhållande till hur de flesta serviceenheter tänker 
på och väljer sina delegater.
Ingen av oss kommer att vara säker gällande för-
ändringar eftersom ingen kan se framtiden. Att 
fatta sådana beslut som föreslås här kräver tillit. 
Vi har inte alla svar, men vi är övertygade om att 
vi kommer att hitta in i framtiden tillsammans, 
som en konferens. Vi fick förändringen levererad 
till oss; låt oss surfa på vågen.

”När vi accepterar möjligheten att vi kan bli oändligt mycket 
bättre – att det inte finns något slut på vad tillfrisknandet har 
att erbjuda – börjar vi förstå att andlighet inte bara är en väg ut. 
Det är ett sätt att leva som kommer att fortsätta föra med sig nya 
gåvor, nya möjligheter och en ny medvetenhet så länge vi tilläm-
par det. Om vi tillåter oss att vara motiverade, inte av rädsla för 
det förflutna, utan av hopp för framtiden är vi lika entusiastiska 
över att gå framåt när livet är bra som vi är när vi får kämpa.”

Living Clean, kapitel ett, ”Varför stannar vi kvar”
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Motion 9 Att godkänna en treårig World Service Conference-cykel på försöksbasis efter WSC 
2023 till och med WSC 2029. Efter 2029 skulle WSC-cykeln återgå till två år, såvida inte 
ett annat beslut fattas. 

Motionsställare: Världsstyrelsen

Avsikt: Att omsätta en del av det vi har lärt oss under pandemin i praktiken så att vi kan flytta mer 
resurser till arbete som mer direkt för budskapet vidare. Detta skulle leda till att WSC:s resursfördelning 
överensstämmer med andra förändringar som har gjorts inom världsservice – nedskärningar i personal 
och en minskning med femtio procent av reguljära styrelsemöten. 

Påverkad policy: Om detta förslag antas skulle en fotnot läggas till i GWSNA om detta försök. Hänvis-
ningar till tvååriga och två år skulle ändras. Exempel finns nedan för att ge en känsla av förändringarna. 
Alla ändringar kommer att inkluderas i utkastet till GWSNA som distribueras till konferensdeltagare för 
granskning tidigt i cykeln efter WSC 2023. 

Guide to World Services in NA 

Världsservicekonferens 

Sidan 2

Den sista delen av vår servicestruktur är Världsservicekonferensen (World Service Conference, 
WSC). Det är nervcentret i vår gemenskap. Vår konferens är både en enhet och ett evenemang; 
det är där all vår världsservice samlas för att utbyta idéer och ha diskussioner. Dessa diskussioner 
sker vid det tvååriga, reguljära mötet och genom virtuella och personliga diskussioner under hela 
den tvååriga konferenscykeln.

Sidan 7

Den visionen fortsätter. I varje tvåårigt möte på World Service Conference och genom allt arbete 
som deltagarna gör som en konferens under hela cykeln, samlas vår gemenskap för att dela erfa-
renhet, styrka och hopp och för att bygga relationer och umgås och tjäna med NA-medlemmar 
från hela världen.

Världsservicekonferensens tvåårigt möte 

Sidan 8

World Service Conference hålls personligen vartannat vart tredje år wmed virtuella möten sche-
malagda mitt i cykeln.

The Conference Report

Sidan 19

Conference Report publiceras omedelbart före varje reguljär världsservicekonferens. Den innehåller 
information till konferensdeltagarna om världsservicens verksamhet för att hjälpa dem att förbe-
reda sig för det tvååriga mötet.
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Tillfälligt virtuellt möte
Som vi har sagt upplever vi för närvarande den 
första treåriga konferenscykeln. Ett av inslagen 
i denna cykel var ett interimistiskt beslutsmöte. 
Interimsmötet var virtuellt och partiellt - inte en 
fullständig, veckolång världsservicekonferens. 
Bland annat godkände konferensen vid inte-
rimsmötet en budget för att täcka det sista året 
av cykeln och hade smågruppsdiskussioner som 
hjälpte till att utforma motionerna om WSC:s 
framtid. 
Vi föreslår att om WSC beslutar att prova en tre-
årscykel skulle ett interimistiskt virtuellt möte 

hållas halvvägs eller två år in i treårscykeln för att 
besluta om frågor som valts ut av konferensdel-
tagarna. Det är en idé många konferensdeltagare 
har uttryckt entusiasm för. Vi skulle bygga vidare 
på vår gemensamma erfarenhet med ett interimis-
tiskt, virtuellt WSC-möte. Konferensdeltagarna 
kan via en enkät inför mötet bestämma vad som 
ska tas upp. Rapporten med punkterna för beslut 
på interimsmötet skulle publiceras enligt samma 
tidsram som CAT för närvarande har, vilket är nit-
tio dagar före mötet. 

Motion 10 Om motion nio antas, att godkänna ett interimistiskt virtuellt WSC mitt i konferenscykeln 
för beslut som är juridiskt nödvändiga och de som konferensdeltagarna väljer att 
hantera. Så som det gjordes under cykeln 2020–2023 skulle material publiceras 
på na.org under samma tidsramar som CAT (nittio dagar före) och alla röstande 
konferensdeltagare skulle bli tillfrågade att välja vilka frågor de vill hantera. 

Motionsställare: Världsstyrelsen

Avsikt: Att låta konferensdeltagarna hantera vissa WSC-ärenden mellan reguljära konferensmöten. 

Påverkad policy: Ingen. 

Datum för publicering  
av CAR:en 
Den andra förbättringen som en treårig cykel 
innebär är ett tidigare publiceringsdatum för 
Konferensens agendarapport, CAR. Om motion 
elva antas skulle den engelskspråkiga CAR:en 
för den reguljära världsservicekonferensen 
publiceras sex månader (180 dagar) före mötet 
och de översatta versionerna publiceras en 
månad senare. Detta skulle vara trettio dagar 
tidigare än vad policyn för närvarande kräver.
För många kommer CAR:en ut i början av en 
lång ledighet med högtider. Det kan göra det 
svårt att starta CAR-workshops och informera 
medlemmar. Att kunna släppa CAR:en en 
månad tidigare skulle göra stor skillnad. Det 
skulle ge delegaterna mer andrum innan ledig-
heterna börjar och undvika en del av krisen som 
skapats eftersom den amerikanska högtidsperi-

oden ligger precis parallellt med de nuvarande 
publiceringsdatumen. 
Som ni ser i avsnittet Påverkad policy nedan 
skulle antagandet av denna motion också ta bort 
detaljerna i A Guide to World Services i NA om 
hur CAR distribueras och ange att den åtmins-
tone kommer att publiceras och vara tillgänglig 
utan kostnad för medlemmar på na.org. Sedan 
pandemins början har vi publicerat elektro-
niska versioner av rapporter på na.org och i en 
Dropbox för konferensdeltagare i stället för att 
skicka papperskopior. Den största delen av våra 
utgifter för papperspublikationer har tidigare 
varit översättningar och utskick. Vi planerar att 
fortsätta översätta till de språk vi har resurser 
för men inte att göra pappersutskick. Detta har 
fungerat bra under de senaste tre åren och ver-
kar vara det klokaste tillvägagångssättet, sär-
skilt med tanke på att kostnaderna för papper 
och frakt ökar så dramatiskt. 
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Motion 11 Om motion nio antas, att godkänna en ändring av publiceringen av Konferensens 
agendarapport (CAR) som ska vara trettio dagar tidigare än den nuvarande policyn på 
150 dagar innan världsservicekonferensen. Den nya publiceringsdagen för CAR skulle 
vara 180 dagar före den reguljära världsservicekonferensen för den på engelska, 150 
dagar för översatta versioner. Deadline för slutförandet av region- och zonmotioner 
skulle vara 270 dagar. Konferensens agendarapport kommer att läggas ut på na.org 
utan kostnad för medlemmarna. 

Motionsställare: Världsstyrelsen

Avsikt: Att publicera CAR:en tidigare för att ge mer tid för genomgång. 

Påverkad policy: 

A Guide to World Services in NA, sidan 19:

Konferensens agendarapport (CAR)

Konferensens agendarapport distribueras minst etthundra  femtio åttio (1580) dagar före konfe-
rensens öppningsdag, med översatta versioner som publiceras minst hundra tjugo femtio (1250) 
dagar tidigare. Mängden material som översätts kan variera, men minimalt översätts den främre 
delen av CAR (som innehåller rapporter, förslag och motioner före konferensen) till så många språk 
som möjligt. Rapporten innehåller de förslag och motioner som gemenskapen ombeds att över-
väga och bilda gemenskapens gruppsamvete för. En kopia av rapporten skickas till varje röstande 
deltagare på konferensen, varje alternerande, zonkontakter och varje region och zon. NA-med-
lemmar kan köpa ytterligare kopior från WSO. Priset som fastställts för rapporten kan variera bero-
ende på kostnaden för produktion och distribution.  Som ett minimum kommer CAR:en att läggas 
ut utan kostnad för medlemmar på na.org. Konferensens agendarappport innehåller också en lätt-
läst ordlista.

Konferensens agendarapport innehåller frågor för gemenskapens diskussioner och beslut, inklu-
sive rapporter, förslag och motioner från världsstyrelsen och eventuella motioner som lämnats 
in från regioner eller zoner. (Region- och zonmotioner kommer att ingå i ett eget avsnitt och ha 
samma nummer eller bokstav då de presenteras på konferensgolvet.) Region- och zonmotioner 
som ska in i CAR:en måste lämnas in tvåhundra fyrtio sjuttio (2470) dagar före konferensens öpp-
nande. Alla motioner kommer att innehålla en skriftlig avsikt. Regioner och zoner bör kortfattat 
(med cirka 250 ord) beskriva resonemanget bakom och konsekvenserna av deras region- eller 
zonmotioner i Konferensens agendarapport. Världsstyrelsen ger också en rekommendation för att 
gemenskapen ska ha så mycket information som möjligt när man överväger idén.

A Guide to World Services in NA, sidan  44:

Godkännandeprocess för tillfrisknandelitteratur

B. Litteratur i godkännandeformat

1. Litteratur i godkännandeformat utarbetas av världsstyrelsen och distribueras under en tids-
period, med beaktande av översättningar, som bestäms av världsstyrelsen på minst hundra 
femtio åttio (1580) dagar. Längden på denna godkännandeperiod bestäms av världsstyrel-
sen baserat på gemenskapens behov och den text som övervägs för godkännande.
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Opt-in-finansiering
Den sista motionen från styrelsen är att begära att 
konferensdeltagarnas finansiering medvetet ska 
väljas snarare än väljas bort. Alla delegater från en 
region eller zon med säte vid konferensen som begär 
full eller partiell finansiering kommer att få det.
Det handlar egentligen om en förändring i vår 
kollektiva kultur. För närvarande finansierar 
världsservice automatiskt alla delegater från 
alla regioner och zoner med säte vid konferen-
sen (inklusive resor, mat och logi). Under årens 
lopp, sedan vi har rapporterat om svårigheterna 
med resurser inom världsservice, har ett ökande 
antal regioner valt att välja bort finansiering från 
NAWS och att själva ta på sig en del av eller hela 
kostnaden för att skicka en delegat. 
Från 2008 till 2018 hade konferensen plats för 
tjugotvå regioner och zoner. Det borde innebära 

en tjugoprocentig ökning av resefinansieringen 
under den tiden, men gjorde inte det. Att samla 
hundratals människor i ett konferensrum under 
en vecka är dyrt: kostnaden för konferensrummet, 
ljudsystemet, elektroniken, iordningställandet och 
nedmonteringen av rummet. Det finns inget sätt 
att undvika stora kostnader för en grupp av vår 
storlek. Under de senaste tio åren då konferensen 
har vuxit, har utgifter för läktare och audiovisu-
ella behov ökat, men delegaternas resekostnader 
för NAWS har inte gjort det. 
Att prata om kostnaden för WSC och möjligheten 
för regioner att finansiera sina delegater har gjort 
skillnad. Styrelsens rekommendation är att bygga 
vidare på denna förändring i kultur och förvänt-
ningar. Om denna motion går igenom skulle dele-
gaterna ange på bokningsformuläret som varje 
deltagare fyller i om de behöver finansiering. Om 
de gör det kommer NAWS att täcka det. 

Motion 12 Att ändra den nuvarande policyn där NA World Services automatiskt finansierar 
kostnaderna till WSC för delegater från regioner och zoner med säte vid konferensen, 
till att finansieringen blir tillgänglig på begäran. 

Motionsställare: Världsstyrelsen

Avsikt: Att uppmuntra serviceenheter att finansiera sina delegater, men se till att regioner och zoner 
som behöver finansieringen kan få det. 

Påverkad policy: A Guide to World Services in NA, sidan 31:

WSC:s operativa riktlinjer 

4. Världstjänstekonferensen erbjuder på begäran medel för deltagande av en delegat från varje 
region eller zon med säte vid konferensen till WSC:s möte, som hålls vartannat år. TDenna 
finansiering inkluderar endast rese-, logi- och måltidskostnader. Denna policy skulle omfattar 
alla tidigare nuvarande sregioner och zoner med säte vid konferensen som har deltagit i en av 
de tre senaste konferenserna. 

5. Varje zonforum med två eller flera regioner i zonen med säte vid konferensen eller gemen-
skaper som inte har säte vid världsservicekonferensen kan välja att skicka en zondelegat och 
alternerande till världsservicekonferensen för att representera dessa regioner eller gemen-
skaper.  Zondelegater är berättigade att få samma finansiering från NA World Services som 
regionala delegater när de deltar i WSC. Denna finansiering inkluderar endast rese-, logi- och 
måltidskostnader. 
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Litteratur, servicematerial och IDT-enkät
Det här är fjärde gången vi inkluderar en enkät 
i Konferensens agendarapport för att hjälpa till att 
fastställa prioriteringar för tillfrisknandelitteratur, 
servicematerial och ämnesfrågor för diskussion 
(IDT:er). Resultaten av den här enkäten hjälper 
konferensdeltagarna att välja ämnesfrågor för dis-
kussion och prioritera pamfletter och servicemate-
rial att arbeta med under den kommande cykeln. 
För varje konferens sammanställer vi resultaten 
från medlemmar och från konferensdeltagare – 
regioner och zoner med säte vid konferensen. 
Dessa resultat delas ut på konferensen och tas 
med som bilaga i protokollet.
Vi ber alla medlemmar att fylla i en online enkät 
som publiceras www.na.org/surveys senast den  
1 april 2023 och vi kommer att sammanställa svaren 
till konferensens övervägande. Vi ber också kon-
ferensdeltagarna att samla in sina serviceenheters 
samvete senast samma datum. Vi kommer även att 
sammanställa dessa resultat för distribution.   
Fyra punkter i den här enkäten kommer ur motio-
ner som WSC redan har godkänt att skapa pro-
jektplaner till och de visas i blått med en asterisk 
efter rubriken. Datumet inom parentes är det år 
då motionen antogs. De flesta av de resterande 
idéerna är överförda från de tre senaste undersök-
ningarna. Vi har också inkluderat relevanta idéer 
ur region- och zonmotioner i 2023-års CAR samt 
idéer som vi har noterat sedan den senaste kon-
ferensen genom samtal, e-post och telefonsamtal, 
workshops och input till planeringsprocessen.
Enkäten blir längre och längre och det kan kännas 
lite överväldigande. För att göra längden på lis-
torna hanterbar har vi försökt gruppera liknande 
idéer och vi tog bort några förslag från tidigare 
CAR-enkäter som hade en väldigt låg urvalsgrad. 
Svaren på en mer kortfattad lista kommer att ge 
konferensdeltagarna en tydligare riktning att följa. 
Efter att ha sammanställt alla dessa idéer distri-
buerade vi ett utkast av enkäten till konferens-
deltagarna för input och vi har införlivat deras 
förslag för förändringar där det är möjligt. Några 
deltagare föreslog att de skulle vilja se en ännu 
kortare lista att välja ifrån och kanske kommer 
vi i framtiden att utveckla en process där delta-
garna tillsammans kan granska förslagslistorna 
för CAR-enkäten. Under tiden uppskattar vi att ni 

tar er tid att läsa igenom alternativen och hjälpa 
till att ställa prioriteringar. 
Pandemin förändrade hela NA. På World Servi-
ces förändrades vad vi kunde göra och även hur 
vi prioriterade vad som behövs. Virtual Meeting 
Basics är ett exempel på en något som priorite-
rades av WSC trots konferensens tidigare beslut 
att prioritera FD Basics (gemenskapsutveckling 
basics). Vi förväntar oss att den här enkäten kom-
mer att hjälpa oss alla att förstå vad våra medlem-
mar och serviceenheter helst skulle vilja se arbetas 
med. I linje med vårt tema för cykeln skapar vi 
verkligen alla vår framtid. Vi hoppas att med-
lemmarna kommer att delta och uppmuntrar alla 
medlemmar att göra det. 

Tillfrisknandelitteratur
Om inte annat anges av WSC 2023 planerar vi att 
arbeta med att slutföra revisioner av Enslingen IP 
(The Loner) som var ett projekt som antogs 2020. 
Medlemmarna var tydliga i sina svar på Loner-en-
käten om vad de skulle vilja se förändrade eller 
inkluderade. Vi har också frågat gemenskapen om 
deras idéer för material att ta upp i en pamflett 
om drogersättningsterapi/läkemedelsassisterad 
behandling (DRT/MAT) när det gäller NA. WSC 
2018 antog en motion om att skapa en projektplan 
för att skapa den pamfletten och WSC 2020 antog 
idén till en enkät och uppnådde konsensus om att 
acceptera ”Hur relaterar DRT/MAT till NA - vad 
vill vi säga om det i NA:s litteratur?” som det för-
sta diskussionsämnet för cykeln. Vi kommer att 
rapportera resultaten av båda enkäterna  i Confe-
rence Report.
Att välja upp till tre av alternativen på nästa sida hjäl-
per WSC att ställa möjliga prioriteringar för framtida 
arbets-/projektplaner. Vi kommer att samla in svar 
från medlemmar fram till den 1 april 2023 och vi 
kommer att sammanställa svaren till konferensens 
övervägande. Vi ber regioner och zoner att lämna in 
sina region- och zonsamveten senast samma datum 
så att vi kan sammanställa dem också för distri-
bution. (För ett exempel på tidigare resultat från 
CAR-enkäten, se bilaga I (s. 114–116) Protokoll från 
världservicekonferensen 2018. (Resultat från regio-
ner och zoner på CAR-enkäten var ofullständiga för 
CAR:en 2020 på grund av pandemin.)  

https://www.na.org/surveys
https://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/conference/project/virtual%20meetings%20basics%20final%20August%202022.pdf
https://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/conference/project/virtual%20meetings%20basics%20final%20August%202022.pdf
https://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/conference/WSC_2018_Approved_Minutes.pdf
https://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/conference/WSC_2018_Approved_Minutes.pdf
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Servicematerial
Om ni väljer upp till tre av alternativen nedan kan 
WSC prioritera fokus för ett serviceverktygsprojekt 
för den kommande cykeln och det kan hjälpa till att 
ställa möjliga prioriteringar för framtida arbets-/
projektplaner. Virtual Meeting Basics skapades under 
pandemin som ett direkt resultat av vår erfarenhet 
och svaren på CAR-enkäten. Den är upplagd på 
www.na.org/virtual och www.na.org/basics. 
En gång i tiden dominerades NA:s servicema-
terial av tunga handböcker (www.na.org/hand-
books). Under senare år har vi försökt samla in 
bästa praxis i kortare stycken som är lättare att 
översätta ”basics” (www.na.org/basics). Basics 
laddas oftare ner än längre servicematerial och de 
passar bra för vår mångsidiga och internationella 
gemenskap.  
Även nya idéer för serviceredskap är värdefulla 
och vi vill höra om dem har vi också mycket gam-
malt servicematerial som fortfarande innehåller 

Ny tillfrisknandelitteratur (välj upp till 3)
Ingen ny litteratur
� Ingen ny tillfrisknandelitteratur
Ny litteratur för att stödja stegarbete
� Häfte med stegstudiefrågor hämtade från kapitel 

fyra ”Hur det fungerar” i Basic Text  
� Stegarbetshäftet fokuseras främst på steg 1–3 och 

riktas främst till nya medlemmar och dem  i behandling 
och dem som kommer in genom narkotikadomstolar

� Stegarbetsguide riktad till medlemmar som inte 
arbetar med stegen för första gången

Skapa en ny pamflett eller ett nytt häfte
� DRT/MAT så som det relaterar till NA* (2018) 
� Om att använda sociala medier i NA* (2018)
� Medlemmarnas erfarenhet, styrka och hopp om 

pålitlighet och förtroende för processen
� Pamflett för en daglig personlig 

tacksamhetsinventering
� Personliga berättelser om relationer och familjer i 

tillfrisknande
� En pamflett för nykomlingar som innehåller förslag 

som ges inom NA
� En pamflett med fokus på meditation
� Att hantera trauma/PTSD i tillfrisknandet
� Andlighet i service: Atmosfär av tillfrisknande och 

andliga fördelar med att göra service 
� Att hantera sorg i tillfrisknandet
� Andlighet i NA: Vad betyder det att NA är ett 

andligt, inte religiöst program? Inkludera en lista 
över andliga principer med definitioner

Riktad litteratur
� Litteratur för kvinnor i tillfrisknande* (2020)
� Litteratur för ateister och agnostiker
� Litteratur för yngre medlemmar
� Litteratur för äldre medlemmar
� Litteratur för erfarna medlemmar/”oldtimers”
� Litteratur för HBTQ+-medlemmar
� Litteratur för First Nations/infödda medlemmar
� Litteratur för medlemmar som är veteraner
Annat
� Annat: 

Revideringar av befintlig 
tillfrisknandelitteratur (välj upp till 2)

Inga revideringar
� Inga revideringar av tillfrisknandelitteraturen
Revidera befintlig NA-litteratur
� Lägg till ”genus” i ”Vad är Anonyma Narkomaners 

program?” så att det står: ”Vem som helst kan 
ansluta sig till oss oavsett ålder, ras, genus, sexuell 
identitet, tro, religion eller avsaknad av religion.”

� Granska för närvarande godkänd 
tillfrisknandelitteratur för att könsneutralisera 
NA-litteratur, där det är möjligt

� Revidera och förenkla Stegarbetsguiderna
� Revidera boken Sponsorskap 
� Revidera Tillfrisknande och återfall
� Revidera Tillgänglighet för dem med särskilda behov
� Revidera Är jag en beroende?
� Revidera Sjukhus, institutioner och NA-medlemmen
� Revidera OI och NA-medlemmen
� Revidera häftet Tolv koncept för NA-service
Annat
� Annat: 

https://www.na.org/virtual
https://www.na.org/basics
https://www.na.org/handbooks
https://www.na.org/handbooks
https://www.na.org/basics
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Nytt servicematerial (välj upp till 3)
OR
� OR-video som förklarar vad NA är, hur det fungerar 

och hur man kontaktar oss * (2020)
� Vår offentliga image: skapa förtroende för NA
� Fler riktlinjer för sociala medier utöver servicepam-

fletten
� Mer korta, fokuserade OR-resurser som redskap för 

att hjälpa till att nå det vårdsektorn, rättsväsendet 
och dem som hänvisar människor till NA

� Sponsorskap bakom murarnas grunder
� Basics för intern OR
� Samverkan, inte anslutning – vår relation till andra, 

inklusive AA
”Grundkurser” (101) i NA-service 
� Basics för virtuell service (inklusive virtuella servi-

cemöten, virtuella möten och distrikt som deltar 
i servicesystemet, virtuella workshops och utbild-
ningar etc.)

� Teknikens inverkan på service och arbetsbelast-
ningar 

� Metodtips för service-workshops 
� Att föra NA:s budskap vidare på ett effektivt sätt
� Personlig tillämpning av koncept och traditioner, 

som medlem och som betrodd tjänare
� Basics för facilitering
� Vad är NA World Services och hur fungerar det?
� Basics för gemenskapsutveckling
� Samarbete mellan serviceenheter
� När serviceenheter splittras eller återförenas
� Beskrivning av serviceåtaganden i distrikt och 

regioner 
� Effektiv rapportskrivning
� Redskap för ledar- och mentorskap och hur de 

relaterar till serviceenheter och nya möten
� Gruppsupportforum, lokal servicekonferens och 

basics för lokala servicestyrelser
� Policy i NA – olika typer av policystilar och tillväga-

gångssätt

Redskap för frågor om juridik, ekonomi och 
sjunde traditionen
� Självförsörjande i NA (vad det innebär, hur vi han-

terar medel, banktjänster, digitalt flöde av medel, 
fundraising, förskingring etc.)

� Information för att skapa juridiska  
entiteter/föreningar

� Hur skyddar vi NA:s budskap och för det vidare? 
(att förstå FIPT och frågorna kring olaglig litteratur, 
lokala webbplatser, virtuella möten etc.)

� Basics för distriktskassörer och budgetering

användbara idéer, men som behöver uppdateras för att återspegla aktuell erfarenhet och verklighet. Vi 
har delat upp avsnittet om servicematerial i idéer för nya texter och idéer för revideringar på samma 
sätt som vi gjorde för tillfrisknandelitteraturen.

Revideringar av befintligt servicematerial 
(välj upp till 2)

Revidera befintligt servicematerial 
� Uppdatera En guide till lokal service i NA (GLS)
� Revidera Translation Basics
� Revidera och uppdatera Planning Basics
� Revidera och uppdatera PR Basics
� Revidera och uppdatera H&I Basics
� Revidera och uppdatera servicebroschyren Störande 

och våldsamt beteende för att återspegla nuvarande 
praxis i gemenskapen och inkludera frågan om 
sexuellt rovdjursbeteende 

� Revidera och uppdatera servicebroschyren 
Gruppens praktiska möte, med ett avsnitt om att 
använda en process för konsensusbaserat besluts-
fattande (CBDM-process) och begreppet delegering

Annat
� Annat: 



42  2023-års Konferensagendarapport • Litteratur, servicematerial och IDT-enkät

Ämnesfrågor för diskussion (välj upp till 3)  
IDT:er för nästa cykel
� Genusneutralt och inkluderande språk i NA:s 

litteratur
� En ny syn på och vitalisering av servicekommittéer 

(för att utöka räckvidden för NA:s budskap, 
förbättra kommunikationen, tillhandahålla 
mentorskap och utbildning och göra servicen mer 
attraktiv och tillgänglig, lära av våra erfarenheter 
de senaste åren)

� Hantera störande och rovdjursbeteende
� Självförsörjande i NA: Sjunde traditionen och elfte 

konceptet 
� Fellowship Intellectual Property Trust (FIPT) 
� Vår symbol – en närmare titt
� Våra traditioners betydelse för NA
� Gruppsamvete och konsensusbaserat 

beslutsfattande
� OR Basics– vad de är och varför de är viktiga
� Andliga principer och tjänande
� Sociala medier och OR-frågor
� Göra NA tillgängligt för dem med särskilda behov
� Bygga vår enighet samtidigt som vi respekterar 

våra skillnader 
� Behålla medlemmar i NA
� Sjukdom/medicinering och vår litteratur 
Annat
� Annat: 

Ämnesfrågor för diskussion (IDT:er)
Ämnesfrågorna för diskussion är just det - frågor som diskuteras inom hela gemenskapen under tiden 
mellan konferenserna. Resultaten av dessa diskussioner kan innehålla några av NA: s bästa arbetssätt och 
har gett grunden för flera servicepamfletter och andra redskap och annan litteratur, bland annat arbets-
bladet Building Strong Home Groups, servicepamfletter som Principles and Leadership in NA Service och 
Störande och våldsamt beteende, Money Matters pamfletten och annat.  
Om ni väljer upp till tre av alternativen nedan kan WSC välja diskussionsfrågor för den kommande cykeln. 

Tack för hjälpen med detta!
Din världsstyrelse
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Human Resource Panel Report
Hälsningar från Human Resource Panel (HRP). 
Vi hoppas att alla är trygga och friska i dessa 
hektiska tider. För dem som kanske inte vet om 
det är HRP en panel som består av fyra NA-med-
lemmar som valts vid världsservicekonferensen 
(WSC). Vårt uppdrag är att identifiera andra 
NA-medlemmar som är bäst lämpade för nomi-
nering och potentiellt val vid världsservice-
konferensen för positioner inom World Board, 
HRP och WSC Co-facilitatorer. För mer infor-
mation om den processen kanske ni vill besöka 
följande webbsida och relaterade länkar: www.
na.org/?ID=HRP-info
För att ge en kort historia, bildades HRP 1998 som 
ett resultat av den fleråriga processen för världs-
servicekonferensens inventering och övergångs-
fas. Då bestämdes det att WSC skulle ha nytta av 
en oberoende panel för att utvärdera potentiella 
betrodda tjänare. Som en del av detta skapades 
World Pool, en databas som innehåller informa-
tion om NA-medlemmar som är intresserade av 
att göra service på världsnivå. HRP och World 
Pool är två komponenter i ett system som var 
avsett att ge ett nytt arbetssätt för att identifiera 
och välja betrodda tjänare. 
När vi gick vidare från 1998 insåg konferensdel-
tagarna att det fanns behov av att serviceenheter 
skulle kunna erbjuda kandidater för övervägande 
direkt till HRP och separat från HRP: s första 
genomgång. År 2006 antog WSC en process för 
just detta. RBZ-processen, som den har kommit att 
kallas, ger NA-regioner, världsstyrelsen och zon-
forum möjlighet att rekommendera medlemmar 
som de tror skulle göra dugliga kandidater för 
nominering vid WSC. RBZ-rekommendationer 
ger en referenspunkt, vanligtvis baserad på servi-
ceenhetens direkta erfarenhet av kandidaten, för 
HRP att överväga när den identifierar kandidater 
för val vid WSC.
Så blev RBZ-processen ytterligare en möjlighet till 
nominering vid WSC. Dessa RBZ: er, tillsammans 
med medlemmar från världspoolen, utvärderas 
av HRP under varje cykel. Dessutom kan med-
lemmar i WSC, i en överföring från det gamla sys-
temet före 1998, erbjuda en nominering från WSC: 
s golv, separat från HRP: s utvärdering. Det här är 

vägarna för nominering vid WSC. Och det leder 
oss till var vi är i dag och varför vi skriver den här 
rapporten. 
HRP har studerat allt detta under de senaste kon-
ferenscyklerna. Här är några av resultaten. Sedan 
RBZ-processen inleddes 2006 har WSC valt fyrti-
otre världsstyrelseledamöter. Fyrtioen (95,5 pro-
cent) har haft minst en RBZ-rekommendation. 
De flesta RBZ-rekommendationer är för världs-
styrelsepositioner, men RBZ lämnas också in för 
HRP och Co-facilitatorer. Totalt har sjuttiofyra 
betrodda tjänare för världsservicekonferensen 
valts sedan 2006 och femtiofyra (73 procent) har 
haft en RBZ-rekommendation. De övriga tjugo 
(27 procent) hade det inte. Och sedan RBZ-pro-
cessen startade representerar dessa tjugo 0,36 
procent, eller drygt en tredjedel av 1 procent, av 
de 5 500 medlemmarna i World Pool. Slutligen, 
sedan 1998, har endast en nominering från golvet, 
år 2002, resulterat i ett WSC-val. 
Dessa historiska data från WSC-val indikerar för 
oss att röstande deltagare har störst förtroende 
för nominerade med en RBZ-rekommendation. 
Vi har slutat be om kandidatreferenser och använ-
der i stället RBZ-rekommendationen, eftersom 
det i själva verket är en kommittéreferens. Enkelt 
uttryckt är RBZ-processen det mest effektiva sät-
tet att identifiera de mest kvalificerade kandida-
terna för val vid WSC.  

https://www.na.org/?ID=HRP-info
https://www.na.org/?ID=HRP-info
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Baserat på allt detta, och för första gången, har 
vi bett alla medlemmar som vill övervägas för 
nominering vid WSC 2023 att skaffa en RBZ-re-
kommendation. Med denna erfarenhet och infor-
mation som grund tror vi att vi kommer att vara 
redo att föreslå några förändringar i beslutspro-
cessen vid WSC 2023. När valprocessen är klar 
har vi för avsikt att be WSC att ändra policyn till 
att kräva att alla kandidater i framtiden går ige-
nom RBZ-processen. Med det skulle världspoolen 
inte längre behövas för att samla in information 
om medlemmar som är villiga att göra service 
på världsnivå. Vi skulle återanvända databasen 
för att samla in information om RBZ-kandidater 
varje konferenscykel. Ett WSC-beslut att förlita 
sig på regioner, världsstyrelsen och zoner för att 
vidarebefordra kandidater (RBZ) skulle också dra 
tillbaka processen som föreskriver nomineringar 
från golvet i WSC. 
En sak som ofta skapar förvirring i samband 
med denna diskussion är syftet med och använd-
ningen av World Pool. I början var förhoppningen 
att World Pool skulle bli en resurs för World 
Board och World Service Conference för att iden-
tifiera betrodda tjänare inte bara för nominering 
utan också för arbetsgrupper och fokusgrupper. 
Så har det inte blivit. Under många cykler nu har 
den mest fruktbara vägen varit för världsstyrelsen 
att utlysa möjligheten att delta i en arbetsgrupp 
i direkt kommunikation med konferensdeltagare 
och till alla medlemmar via e-post utskick av 
NAWS News eller NAWS Update. Det har aldrig 

varit HRP:s ansvar att välja arbetsgruppsmedlem-
mar. De ändringar vi föreslår påverkar inte pro-
cessen för att välja arbetsgruppsmedlemmar. 
Det var förmodligen mycket att ta till sig och CAR 
är fylld med annan mycket viktig information. 
Vi begär inga beslut nu och det finns inga motio-
ner att ta ställning till här. Så som processen för 
en förändring av policyn vid WSC har utvecklats 
kommer vi att slutföra denna cykel med hjälp av 
det tillvägagångssätt som erbjuds ovan och om 
allt går smidigt kommer vi att be deltagarna att 
bekräfta dessa förändringar vid WSC 2023. Tack 
till alla.
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Resurskrisen
När någon tar mer mat från en buffé än de kan äta, 
kan vi säga ”deras ögon är större än magen.” Det 
är den situationen vi befinner oss i på världsser-
vice när det gäller projektarbete. 
I CAR 2020 skrev vi detta: 

Så vi verkar återigen befinna oss i ett läge där vi kan for-
mulera och presentera fler projektplaner än vi rimligen 
kan förvänta oss att jobba med under en given cykel. 
Under den kommande cykeln 2020–2022 planerar vi 
på grund av ekonomiska överväganden för endast en 
arbetsgrupp som träffas fysiskt. Vi har gjort mer med 
mindre genom att använda virtuella arbetsgrupper 
och webbmöten, men vi är fortfarande begränsade i 
antalet projekt som vi kan samordna i en given cykel. 

Mindre än fyra månader efter att CAR publicer-
ades stängdes hela världen ner och som vi har 
nämnt tidigare i denna rapport återhämtar vi oss 
långsamt på World Services, men vi är inte där vi 
var före pandemin. 
Proportionerna mellan arbete och resurser är i 
dag betydligt större än för tre år sedan. Vi har 
mer på vår tallrik, färre anställda och mindre 
inkomster. Även utan att någon ny idé har god-
känts eller motion har antagits kan vi inte äta 
allt på vår tallrik, så att säga. (Inledningen till 
CAR-enkäten (s. 39) innehåller en uppdatering 
av det arbete som vi redan har åtagit oss att göra, 
inklusive de projekt som redan har godkänts vid 
tidigare konferenser.) 
Den avgörande frågan för konferensen och 
gemenskapen är inte ”Är det här en bra idé?” Den 
avgörande frågan är ”Vad tycker vi är viktigast att 
göra först?” Det finns fler bra idéer än tid, pengar 
och människor för att genomföra dem. Konferen-
sen använder CAR-enkäten för att hjälpa till att 
fastställa prioriteringar och därför har vi i under-
sökningen listat alla idéer till ny eller reviderad 
litteratur som finns i motionerna nedan. 
Projektplaner tas upp i materialet för konferensens 
godkännande (Material för konferensens godkän-
nande, CAT) som publiceras i januari före WSC. 
År 2016 började vi inkludera allmänna projektpla-
ner för servicematerial och tillfrisknandelitteratur 
och låta konferensen bestämma fokus, där resul-

taten från CAR-enkäten gav dem vägledning. Vi 
kommer att ha samma arbetssätt vid WSC 2023. 
Ibland får vi frågan om en zon eller en region 
skulle kunna utföra arbetet med ett världsservi-
ceprojekt för att avhjälpa en del av resurskrisen. 
Det är definitivt sant att vi kan göra mer när vi 
arbetar tillsammans. Vi skulle gärna se mer input 
från zonerna i projekten. Vi måste utveckla bättre 
processer för att möjliggöra det samarbetet och 
teamarbete när vi samlar in idéer för att skapa ett 
projekt, till exempel, som vi nyligen gjorde för en 
översyn av pamfletten Enslingen (The Loner) och 
för en drogersättningsterapi och medicin assiste-
rad behandling (DRT/MAT) och NA. Att delegera 
ett världsserviceprojekt till en zon verkar dock inte 
vara den bästa lösningen. Zoner har redan mycket 
att göra för att tjäna sina medlemsregioner - och 
regioner till sina distrikt. Behovet av gemenskaps-
utveckling och OR-service och support är mer än 
ett heltidsjobb. 
Vanligtvis har WSC-projekt arbetsgrupper eller 
fokusgrupper av frivilliga och anställda, ledda 
av världsstyrelsen, som samlar in idéer, input 
och texter från medlemmar runt om i världen 
och sätter ihop det som efterfrågas. Processen 
kan involvera enkäter och formulär för input 
på flera språk som besvaras av hundratals eller 
tusentals medlemmar. Det kan vara webbmöten 
eller workshops. Utkast publiceras och cirkule-
ras. Världsstyrelsen som helhet hålls uppdaterad 
under hela processen och kommunicerar i sin 
tur med gemenskapen. NA-möten hålls i mer 
än hundrafyrtio länder och våra medlemmar 
talar nära hundra språk (med litteratur översatt 
till femtiosju). Det är inte praktiskt att förvänta 
sig att en lokal serviceenhet, inte ens så mång-
sidigt och långsträckt som flera av NA:s zoner 

Region- & zonmotioner
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är, ska kunna samordna ett projekt på världs-
nivå. Världsstyrelsen väljs av och är ansvarig 
inför konferensen och gemenskapen. I slutändan 
måste de projekt som godkänts av världsservice-
konferensen avspegla NA:s världsomspännande 
gemenskap och det är världsstyrelsens arbete. 
Tyvärr finns det bara så mycket arbete som kan 
göras på en gång.

Den strategiska 
planeringsprocessen
I en vanlig konferenscykel (den senaste cykeln har 
inte varit typisk) använder världsservice en stra-
tegisk planeringsprocess för att fastställa priori-
teringar. Styrelsen sammanställer den strategiska 
planen under flera möten, tittar på gemenska-
pens behov och vilka resurser som finns tillgäng-
liga och utarbetar en lista över projekt i linje med 
vision, mål och syften. Styrelsen gör sitt bästa 
för att lägga fram en uppsättning projektplaner i 
CAT:en som kommer att tjäna NA under den kom-
mande cykeln. 
Den andra källan till projektplaner är region- och 
zonmotioner. Utmaningen är att region- och zon-
motioner som anvisar styrelsen att skapa projekt-
planer betraktas oberoende av varandra och inte 
ingår i den strategiska planeringsprocessen. Vårt 
mål är att fortsätta utveckla planeringsprocessen, 
helst att skapa ett mer samarbetsinriktat tillväga-
gångssätt så att vi kan förena dessa idéströmmar 
- de som kommer från motioner och de som finns i 
den strategiska planen. 
Under tiden är CAR-enkäten det utrymmet där 
konferensdeltagare och andra medlemmar kan 
titta på alla idéer för tillfrisknandelitteratur och 
servicematerial sida vid sida. Gemenskapens svar 
på enkäten hjälper konferensdeltagarna att fatta 
ansvarsfulla och realistiska beslut om hur arbetet 
ska prioriteras så att världsservicen kan jobba med 
de högsta prioriteringarna först. 

Processen för region- och 
zonmotioner
Det finns tretton region- och zonmotioner i 
denna Konferensens agendarapport. Vid ett till-
fälle förra sommaren låg vi nära trettio möjliga 
motioner, inklusive några som fanns i CAR 2020, 
men som aldrig hanterades av WSC. När vi insåg 
att vi skulle behöva hålla den första virtuella 
världsservicekonferensen någonsin 2020, bad vi 

deltagarna bestämma vilket fokus mötet skulle 
ha. Delegaterna valde de ärenden som skulle 
behandlas och som ett resultat togs inte alla 
CAR-motioner upp 2020. 
För att planera för CAR 2023 hörde styrelsen av 
sig till alla motionsställare till de återstående 
CAR-motionerna 2020 i maj efter avslutningen av 
WSC 2022 och till de regioner och zoner som över-
vägde att lägga fram nya motioner allteftersom 
vi hörde ifrån dem. Fem motionsställare valde att 
lämna in dem på nytt och två gjorde det inte. De 
motioner i denna CAR som ursprungligen public-
erades i CAR 2020 är motion två, tre, tretton, fjor-
ton, sexton, sjutton och tjugotvå. 
Deadline för att lämna in ett utkast på en motion 
till CAR:en är den 1 augusti. Sjutton motioner läm-
nades då in, inklusive dem från 2020. Under hela 
augusti arbetade styrelsen med motionsställarna 
för att hjälpa dem att få motionen ”CAR-klar”. (A 
Guide to World Services förklarar vad som gör en 
motion ”CAR-klar ” på sidorna 19–20.) Styrelsen 
meddelar också vanligtvis en region eller zon om 
någon annan deltagare har lämnat in en liknande 
motion. I vissa fall beslutar deltagarna sig för att 
samarbeta om en motion i stället för att lämna in 
två liknande. 
Ibland kan en diskussion med styrelsen leda till 
ett beslut utan att det behövs en motion. Denna 
cykel gjorde styrelsen två åtaganden gentemot 
regionerna i stället för motioner. Ett åtagande var 
att inom ett år efter WSC 2023 skriva en rapport 
efter om vilka effekter och ekonomiska konse-
kvenser av att omlokalisera NA:s Världsservi-
cekontor (World Service Office, WSO). Efter att 
rapporten har publicerats kommer NAWS verk-
ställande direktör och några medlemmar i sty-
relsen att träffa regionen för att svara på frågor 
och ha en diskussion, om så önskas. Det andra 
åtagandet var att skapa en varumärkesbok eller 
visuell stilguide för användning av NA-varu-
märken inom ett år efter WSC 2023 och inkludera 
den som en resurs i PR Handbook. Vi kommer att 
rapportera mer om båda dessa ämnen under året 
efter WSC.
Den sista deadlinen för utkast till CAR-motioner 
var den 30 augusti och det förlängdes något för en 
region vars delegat hade COVID-19. Fyra motio-
ner drogs tillbaka, inklusive de två som avgjordes 
genom avtal med styrelsen. Slutresultatet är de 
tretton motionerna nedan.

https://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/handbooks/2020-2023%20Draft%20GWSNA_May22.pdf
https://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/handbooks/2020-2023%20Draft%20GWSNA_May22.pdf
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PROJEKTIDÉER FÖR TILLFRISKNANDELITTERATUR 
Som vi har sagt upprepade gånger i hela denna CAR (och innan dess!) finns det alltid fler idéer för pro-
jekt än resurser för att genomföra dem. De senaste årens händelser har förvärrat den utmaningen. Vi har 
samma inställning vid denna konferens som vi har haft under de tre senaste konferenserna. Vi kommer att 
lägga fram allmänna projektplaner för tillfrisknandelitteratur och servicematerial och konferensen kom-
mer att använda resultaten från CAR-enkäten för att avgöra vad vi ska fokusera på. (Projektplanerna ingår 
i materialet för konferensens godkännande, CAT.)
Idéerna till ny eller reviderad litteratur som specificeras i motionerna tretton till sexton finns med i 
CAR-enkäten. 
Andra resurser som kan vara till hjälp när man överväger motionerna nedan:

• Inledningen till enkäten på sidan 39 i denna CAR.
• World Services Board of Trustees Bulletin #19: Genusspecifikt språk och användning av ordet 

”Gud” i NA-litteratur: www.na.org/?ID=bulletins-bull19 
• Bilaga E: Lista över material vi publicerar inklusive översättningar, sidan 183

Motion 13 Att ge världsstyrelsen i uppdrag att skapa en projektplan för nästa Världsservicekon-
ferens (WSC), för utvecklingen av en ny pamflett för daglig personlig inventering av 
tacksamhet. 

Motionsställare: Argentinska regionen

Avsikt: Att skapa en ny resurs för gemenskapens medlemmar genom en ny pamflett för den dagliga 
personliga inventeringen av tacksamhet. 

Regionens motivering: En ny pamflett är ett redskap för medlemmarna i gemenskapen som inspire-
rar oss att göra en daglig personlig tacksamhetsinventering och främjar handlingar inspirerade av det 
andliga uppvaknandet i det tolfte steget i NA som uppmuntrar oss att uttrycka vår tacksamhet under 
Bara för idag och/eller dagligen. 

Medlemmar – i alla skeden av den personliga tillfrisknandeprocessen vi befinner oss i – kan inspireras 
av frågor om den här andliga principen, med bland annat direkta handlingar av tacksamhet och/eller 
tacksamhetslistor och försöka uttrycka tillväxt i tillfrisknande genom tacksamhet. 

Ekonomisk inverkan: Kostnaderna är minimala för att skapa en projektplan. Kostnaden för NAWS 
skulle ligga i själva projektet om WSC skulle anta och prioritera planen.

Världsstyrelsens respons: Introduktionen till avsnittet om region- och zonmotioner i denna CAR på 
de föregående sidorna förklarar vårt dilemma - att det finns fler bra idéer än möjlighet att genomföra 
dem - särskilt nu. Denna idé finns med i CAR-enkäten (s. 39). CAR-enkäten hjälper konferensdeltagarna 
att fatta beslut om vad de ska prioritera. Genom att använda enkäten för att vägleda beslut om vilken 
tillfrisknandelitteratur och vilket servicematerial som ska arbetas med, kan gemenskapen och konfe-
rensen överväga idéer i förhållande till varandra och fastställa prioriteringar. Enkäten innehåller alla 
idéer för tillfrisknandelitteratur och serviceverktyg som har lagts fram av konferensdeltagare. 

Vi stöder vad gemenskapen än väljer som en prioritet. Med tanke på eftersläpningen av arbete är vi 
dock inte säkra på att vi kan förbinda oss till mycket mer än vi redan har på vår tallrik.

Vi uppskattar att den argentinska regionen var villig att utarbeta en lösning på ett av sina problem 
utan att kräva en motion i CAR:en. Idén att skapa en visuell stilguide kom från Argentina och det är ett 
redskap som hjälper många serviceenheter (och World Services!). Vi har åtagit oss att producera något 
under året efter WSC 2023. Tack, Argentina!

https://www.na.org/?ID=bulletins-bull19
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Motion 14 Att ge världsstyrelsen i uppdrag att skapa en projektplan för övervägande vid nästa 
WSC för att undersöka förändringar och/eller ytterligare formuleringar i NA-litteraturen 
från genusspecifikt språk till genusneutralt och inkluderande språk. 

Motionsställare: Svenska och australiensiska regionerna 

Medskapare: Norra Kalifornien, Wisconsin-regionen, Ontario-regionen

Avsikt: Denna motion kommer att ge konferensen och gemenskapen möjlighet att meningsfullt disku-
tera förändringar i vår litteratur för att vara mer inkluderande för alla våra medlemmar. 

Ekonomisk inverkan: Kostnaden är minimal för att skapa en projektplan. Kostnaden för NAWS skulle 
ligga i själva projektet om WSC skulle anta och prioritera planen.

Regionens motivering: Vår litteratur innehåller för närvarande flera hänvisningar till genusspecifikt 
och exkluderande språk. 

Vi inser vikten av att kunna identifiera sig med det språk som beskrivs i våra texter för att kunna anamma 
programmet. I vår gemenskap finns det många som identifierar sig som HBTQ+ som har upplevt att 
de osynliggörs i en mängd olika situationer. Som en världsomspännande gemenskap erkänner vi att 
många kulturer omfattar icke-binära individer. 

Många av våra medlemmar har uttryckt reservationer inför det manliga pronomenet med hänvisning 
till Gud, som kan åberopa en bild av en specifik Gud eller religion. Vi tror att detta strider mot vår filo-
sofi som uppmuntrar alla medlemmar att utveckla en personlig relation med en Gud enligt vår egen 
uppfattning. 

I NA är vi först och främst beroende och vi måste alltid hålla våra dörrar öppna för alla beroende som 
har en önskan om att tillfriskna. Vi vill att vår litteratur ska vara inkluderande för alla, oavsett hur vi 
identifierar oss. 

Avsnittet personliga berättelser i vår Basic Text innehåller berättelser från transpersoner och vi vill 
bygga vidare på denna genusneutrala grund så att det avspeglas i alla NA-texter. Vi tillåter att person-
liga berättelser undantas från genusneutralt språk och förblir som de för närvarande är skrivna. 

När vi samarbetade med Sverige och Australien blev det tydligt att Sverige ville ha ett genusneutralt 
språk som ett komplement till det befintliga språket, medan Australien ansåg att helt ersätta var rätt 
väg att gå. Motionen har skrivits så att alla alternativ kan utforskas i projektplanen och rekommenda-
tioner ges tillbaka till WSC och gemenskapen. 

Världsstyrelsens respons: Motionen syftar till att öppna en diskussion som verkar vara välbehövlig. 
Ämnet genusspecificitet/neutralitet i NA-litteraturen har fått allt större uppmärksamhet och energi 
under de mellanliggande åren sedan denna motion först dök upp i CAR 2020. Som avsikten förklarar: 
”Denna motion kommer att ge konferensen och gemenskapen möjlighet att meningsfullt diskutera 
förändringar i vår litteratur för att vara mer inkluderande för alla våra medlemmar.” Vi stöder tanken på 
att ha en diskussion och anser att det är gemenskapens kollektiva ansvar att titta på hur vårt budskap 
uppfattas. I motionen begärs inte något beslut om förändringar i litteraturen. Det handlar om huruvida 
vi är villiga att påbörja samtalet, att ”undersöka”. Denna idé finns med i CAR-enkäten (s. 39).

Vi har haft liknande diskussioner tidigare, men inte sedan början av 1990-talet och mycket har föränd-
rats sedan dess. Diskussionerna på 90-talet var främst inriktade på om man skulle använda ordet Gud 
i NA:s litteratur, medan denna motion syftar till att öppna en diskussion specifikt om genusneutralitet 
trustorbulletinen om genusspecifikt språk skrevs 1992, då det fanns färre än 20 000 NA-möten över hela 
världen och Basic Text publicerades på fyra språk. Nu finns det mer än 76 000 möten och vi publicerar 
Basic Text på trettiosex språk. Vårt medlemsantal har vuxit och diversifierats genom åren. 

Några ord om översättningar: NA:s litteratur utvecklas på engelska och engelskspråkiga texter fungerar 
som prototyp för alla översättningar. Olika språk hanterar genus olika och lokala översättningskommit-
téer är bekanta med vad de behöver göra för att vara förenliga med de engelska texterna. Av dessa skäl 
förväntar vi oss att diskussionen kommer att fokuseras på engelskspråkig litteratur.

https://www.na.org/?ID=bulletins-bull19


Region- & zonmotioner • 2023-års Konferensagendarapport  49

Motion 15 Att ge världsstyrelsen i uppdrag att skapa en projektplan för nästa WSC för att 
initiera processen för gemenskapen att godkänna att lägga till ”genus” till ”Vad är 
NA:s program?” så att det står: ”Vem som helst kan ansluta sig till oss oavsett ålder, 
etnicitet, genus, sexuell identitet, tro, religion eller avsaknad av religion.” 

Motionsställare: Södra Kalifornien Region

Avsikt: Att ändra ”Vad är NA:s program” till att bli mer genusneutralt och inkluderande.

Ekonomisk inverkan: Kostnaden är minimal för att skapa en projektplan eller sätta ramarna för en 
diskussion. 

Regionens motivering: Vi anser att det finns en tydlig skillnad mellan de två begreppen. Genus hän-
visar till ens begrepp om sig själv som man, kvinna, en blandning av båda, varken eller, eller något 
annat; sexuell identitet hänvisar till hur man tänker på sig själv i termer av vem man är romantiskt 
eller sexuellt attraherad av. Medan undersökningen av förändringar i NA:s litteratur mot genusneu-
tralt/inkluderande språk är en värdig diskussion för större enighet, föreslår vår region detta första steg. 
Denna mening är ett kraftfullt uttalande som vår litteratur gör om vem som är välkommen att gå med 
i Anonyma Narkomaner. Detta läskort är en fundamental läsning vid möten och denna lilla förändring 
skulle sätta tonen för inkludering utan att behöva förhandla om för många kulturella skillnader i språk 
och begrepp om personlig identitet över hela världen. Införandet av ordet ”genus” i denna mening 
kommunicerar värdesystemet att män och kvinnor jämlikt kan gå med i Anonyma Narkomaner. Detta 
välkomnar också beroende som inte anpassar sig till normer eller som definierar genus för sig själva. 
Tills alla genus behandlas lika över hela världen måste Anonyma Narkomaner inkludera genus i denna 
mening så att alla beroende som söker tillfrisknande, trots de skillnader i våra identiteter som kan sär-
skilja oss utanför NA, känner sig välkomna att gå med i Anonyma Narkomaner oavsett sociala, politiska, 
socioekonomiska, religiösa eller juridiska begränsningar i världen. Vi lägger fram detta förslag med en 
förväntan att en sjunde upplaga av vår Basic Text kommer att bli mer inkluderande.

Världsstyrelsens respons: Denna idé finns med i CAR-enkäten (s. 39).  Ytligt sett kan detta tyckas vara 
en enkel förändring, men det är det inte. ”Vad är NA:s program?” kommer från ett avsnitt i Lilla vita 
häftet som återges i Basic Text, pamfletten Vem, vad, hur och varför?, En inledande guide till NA och 
läskorten för möten. 

Vi förstår motivationen bakom motionen och delar viljan att kommunicera så tydligt som möjligt att NA 
är öppet och välkomnande för alla. För många medlemmar känns den föreslagna revideringen efter-
längtad och det finns en känsla av brådska i frågan. Ändå är det alltid en lång process att ändra NA:s 
tillfrisknandelitteratur. För att göra ändringar i policyn för tillfrisknandelitteratur krävs att ett gransk-
nings- och inpututkast ges ut. I det här fallet skulle vi behöva ge ut hela Basic Text eller Lilla vita häftet 
för input om detta projekt antas. 

En ändring till ”Vad är NA:s program?” skulle i själva verket skapa texten till en sjunde upplaga och 
kräva en revidering av Basic Text på trettiosex språk. Pamfletten Vem, vad, hur och varför? skulle behöva 
revideras på femtiosju språk, Lilla vita häftet på trettio språk, En inledande guide på tjugotre språk och 
läskorten för möten i trettioåtta språkversioner. Kort sagt, detta är inte någon liten förändring. 

Vi anser att det inte skulle vara tillrådligt att genomföra så många revideringar och en så lång process 
för att lägga till ett ord. Idén i denna motion skulle lätt kunna inkluderas i det material som lämnas till 
projektet som efterfrågas i motion fjorton om den motionen antas. Med tanke på detta tror vi att det 
skulle vara klokt att överlämna motion femton till styrelsen. Om motion fjorton inte går igenom kom-
mer styrelsen att ha en diskussion och komma med en rekommendation om hur vi går vidare.
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Motion 16  Att ge världsstyrelsen i uppdrag att ta fram en projektplan, för övervägande vid nästa 
världsservicekonferens, för att skapa ett häfte med stegstudiefrågor där alla svar 
relaterar till en rad i kapitel fyra i Basic Text.

Motionsställare: Baja Son-regionen 

Medskapare: South Florida regionen, México Occidente regionen, Northern California regionen, 
Southern California regionen, San Diego Imperial Counties regionen & Región de México

Avsikt: Att skapa ett gemenskapsgodkänt, billigt, häfte med stegstudiefrågor för NA som relaterar 
direkt tillbaka till Basic Text.

Ekonomisk inverkan: Kostnaden är minimal för att skapa en projektplan. Kostnaden för NAWS skulle 
ligga i själva projektet om WSC skulle anta och prioritera planen.

Regionens motivering: Vår region har under många decennier haft stor framgång med hjälp av ett 
enkelt, icke-personligt NA stegstudiematerial lika stort som Gruppboken. Stegstudiehäftet vi har arbe-
tat med innehåller frågor och svar på frågor hämtade från kapitel fyra i Basic Text. När svaren på studie-
frågorna är meningarna i NA:s litteratur så tas frågor om personlighet, ego, politik, religion och andra 
tillhörigheter bort. Svaret är alltid den ursprungliga raden i Basic Text varur frågan skapades. Vi tror 
att vi identifierar ett behov som inte allmänt förstås i den engelsktalande delen av vår gemenskap. 
Resultatet av denna motion skulle bli ett stegsstudiehäfte för Basic Text. Kapitel fyra i Basic Text ingår 
i En inledande guide till Anonyma Narkomaner och i kombination med ett NA Stegstudiehäfte kommer 
vi att ha ett billigare och effektivare sätt att lära ut NA:s program inom NA-grupper, en-och-en och i 
både fängelse- och behandlingsmiljöer. Att förstå de tolv stegen som de beskrivs i Basic Text ger en 
stark grundval för alla medlemmar. Basic Text är en okomplicerad, uppriktig grund i NA:s tillfrisknande-
litteratur som beroende kan identifiera sig med och anamma. Denna Basic Text stegsstudieguide kan 
översättas tidigt i en gemenskapsutveckling eller när översättningar finns tillgängliga. Vi vill till er alla 
dela med oss av detta NA-tillfrisknanderedskap som har varit så framgångsrikt för Baja Son.

Världsstyrelsens respons: Denna idé finns med i CAR-enkäten (s. 39). Resultaten av CAR-enkäten kom-
mer att hjälpa konferensen att besluta om prioriteringar och vilket arbete som ska utföras härnäst. Vi är 
entusiastiska över redskap som kommer att uppmuntra medlemmar att arbeta med stegen, men som 
vi har varnat i hela denna CAR, är listan över allt vi åtagit oss att göra överväldigande redan före några 
beslut från WSC 2023.

Vi stöder alla prioriteringar som konferensen beslutar om för tillfrisknandelitteratur, men vi är skyldiga 
att klargöra att om denna motion antas och denna idé prioriteras av konferensen, skulle projektplanen 
följa den etablerade litteraturgranskningsprocess för gemenskapen. 

Gemenskapsidéer och input ramar in varje litteraturprojekt från början, innan något skrivande ens bör-
jar ske. Vi frågar vanligtvis gemenskapen om vad de skulle vilja se i någon given litteratur och vi använ-
der deras input för att vägleda projektplanen och sedan arbetet med själva utkastet om projektplanen 
godkänns. 

Processen för att skapa NA-litteratur innebär att samla in input, idéer och texter från gemenskapen som 
helhet, sammanställa den inputen, avspegla dessa idéer tillbaka i ett utkast till litteratur och sedan åter-
igen be gemenskapen om input på utkastet. Den processen skulle kunna skapa ett helt annat resultat 
än det som eftersträvas i denna motion. Vi kan inte förbinda oss till ett projekt som förutbestämmer 
resultatet av arbetet innan vi söker input från alla intresserade medlemmar. Den världsomspännande 
kollektiva processen att skapa NA-litteratur är inkluderande och dynamisk. Motivet för just denna 
motion är därför inte något vi skulle kunna åstadkomma. Det strider mot den samarbetsinriktade, 
världsomspännande processen som skapar NA-litteratur att bestämma innehållet, skapandeprocessen 
och formatet för en text innan ett projekt ens börjar. Precis som våra individuella tillfrisknanderesor är 
det inte helt möjligt att förutsäga slutresultatet innan vi börjar. 



Region- & zonmotioner • 2023-års Konferensagendarapport  51

LITTERATURPRODUKTION OCH DISTRIBUTION 
Resurser relaterade till litteraturutveckling och översättningar som kan vara till hjälp när man överväger 
följande motioner:

• Bilaga E: Lista över material vi publicerar inklusive översättningar, sidan 183
• NAWS Annual Report: www.na.org/ar
• Fellowship Intellectual Property Trust eförklarande video och Bulletin #34: Gruppsamvete och 

NA-litteratur och Bulletin #35: Anonyma narkotika upphovsrätt och litteratur. Alla är finns på 
denna sida www.na.org/fipt 

• Translation Basics: www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/TBasics_Feb2017.pdf 
• NAWS Update: Se länk längst ner i www.na.org/aboutus
• idslinje för litteratur: www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/media/web/2018_Literature 

Timeline.pdf

Motion 17 Att införa ett åttaårigt moratorium för skapandet av ny tillfrisknandelitteratur efter 
WSC 2023, exklusive alla översättningar eller litteraturprojekt som för närvarande är 
under utveckling. 

Motionsställare: Kaliforniens inlandsregion

Avsikt: Att avbryta skapandet av ny litteratur under en åttaårsperiod och frigöra NA-resurser för att 
bättre fokusera på att föra budskapet vidare hellre än ständig litteraturutveckling.

Regionens motivering: Ett moratorium skulle ge vår gemenskap en möjlighet att arbeta mer fullstän-
digt med den litteratur vi för närvarande har publicerat och ge internationella NA-gemenskaper tid att 
slutföra översättningar. NA har en större mängd litteratur tillgänglig än någonsin tidigare. Även om 
detta har vissa fördelar, kan litteraturens överflöd också skapa förvirring för nykomlingar.

Vår gemenskap behöver tid att arbeta med och fullt ut uppskatta vår nuvarande litteratur.

Ekonomisk inverkan: Det är inte möjligt att uppskatta de ekonomiska konsekvenserna av detta för-
slag. Det kan finnas en besparing till följd av att inte finansiera litteraturprojekt och arbetsgrupper, men 
det kan också bli en förlust av att inte producera någon ny litteratur till försäljning.

Världsstyrelsens respons: Vi tror inte att detta förslag kommer att uppnå sin avsikt. Litteraturutveck-
ling och översättningar är inte ett antingen/eller-förslag. Världsstyrelsen består av medlemmar med sex 
olika huvudspråk och ingen av oss ser ett moratorium för litteraturskapande som en hjälp för översätt-
ningsarbetet. Vi tror att NA:s medlemmar vill ha både och. Båda är avgörande sätt som vi för budskapet 
vidare på. Som motionerna ovan illustrerar fortsätter gemenskapen att be om ny litteratur. Om vi slutar 
utveckla litteraturen förlorar vi den vägen att föra budskapet vidare. 

Denna motion dök upp i CAR 2020 och vid den tiden försökte vi klargöra översättningsprocessen: 

NA:s översättningsarbete samordnas av en lokal översättningskommitté (LTC) bestående av enga-
gerade medlemmar som är infödda talare av språket, NAWS personal och kontrakterade yrkes-
verksamma. I de flesta fall använder vi den professionella översättaren som korrekturläsare och 
redigerare för att gå igenom LTC:ns arbete. I vissa fall kommer en professionell också att göra 
några av de första översättningarna om LTC inte kan. Men det är viktigt att lokala medlemmar 
är inblandade för att se till att språket klingar sant i förhållande till NA-erfarenhet. LTC-service 
är tidskrävande och kräver både skicklighet och hängivenhet. Det tar en hel del resurser för att 
producera översatt litteratur, men den knappaste resursen är faktiskt mänsklig, särskilt lokala LTC 
medlemmar. 

(Motion sjutton fortsättning på nästa sida)

https://www.na.org/ar
https://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/bulletins/Bul_34_Group_Conscience_and_NA%20Literature_(2020).pdf
https://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/bulletins/Bul_34_Group_Conscience_and_NA%20Literature_(2020).pdf
https://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/bulletins/Bul_35_NA_Copyrights_and_Literature_(2020).pdf
https://www.na.org/fipt
https://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/TBasics_Feb2017.pdf
https://www.na.org/aboutus
https://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/media/web/2018_LiteratureTimeline.pdf
https://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/media/web/2018_LiteratureTimeline.pdf
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Som vi sa 2020 är den största utmaningen för översättningar mänskliga resurser. Vi bygger tillbaka per-
sonalkapacitet, men vi är inte i närheten av var vi var före pandemin och medlemmar som tjänar i lokala 
översättningskommittéer utför lejonparten av översättningsarbetet.

Vi publicerar på femtiosju språk idag. Litteraturlistan i bilaga E till denna CAR vittnar om det hårda arbete 
som så många medlemmar har lagt ner och världsservicens engagemang för översättningar. Vi ser också 
fram emot en dag då ”varje beroende i världen har en chans att uppleva vårt budskap på sitt eget språk 
och sin egen kultur”. Detta förslag skulle dock inte frigöra resurser för översättningar eller produktion.

Motion 18 Att ge världsstyrelsen i uppdrag att skapa en projektplan för nästa WSC att undersöka 
möjligheten att låta kommittéer inom Anonyma Narkomaner som kan, eller skulle 
kunna, vara villiga att fungera som centra för tryckning/distribution och försäljning av 
litteratur i och utanför USA.

Motionsställare: Tejas Bluebonnet-regionen

Avsikt: Avsikten är att studera effekterna av att tillåta servicekommittéer inom Anonyma Narkomaner 
i och utanför USA att trycka och distribuera NA-litteratur.

Regionens motivering: Litteratur som trycks och säljs av lokala servicekommittéer skulle kunna få 
ut gemenskapens litteratur i beroendes händer till en lägre totalkostnad för den beroende. Eftersom 
intäkterna från litteraturförsäljningen minskar intäktsflödet till världsservice måste donationerna öka, 
annars måste servicen som erbjuds minskas. Gemenskapen har vuxit. Vi måste låta infrastrukturen för 
gemenskapen i varje land eller zon och runt om i världen, växa. De lokala gemenskaperna måste öka 
sin del av bördan av gemenskapsutveckling om vi ska kunna fortsätta blomstra och växa som helhet. Vi 
tjänar den beroende bättre genom att tillhandahålla litteratur som är tillgänglig för dem till lägre priser 
och/eller kostnader. Vi rekommenderar att projektplanen inkluderar en studiegrupp som ska bestå av 
sådana medlemmar inom eller utanför gemenskapen som World Board anser lämpligt. Vi rekommen-
derar att servicekommittéerna upprätthåller kvaliteten på de produkter som redan fastställts av NAWS 
och att servicekommittéerna ska bestämma priset på den litteratur de säljer och hur mycket intäkter 
de ska överföra till NAWS. Vi begär att studien ska vara klar och att resultaten av studien ska delas med 
konferensdeltagarna senast vid nästa WSC. Interimsuppdateringar från studiegruppen ska tillhanda-
hållas konferensdeltagarna vid varje konferensdeltagares webbinarium och via e-post mellan världs-
servicekonferenserna.

Ekonomisk inverkan: Kostnaden är minimal för att skapa en projektplan. Kostnaden för NAWS skulle 
ligga i själva projektet om WSC skulle anta och prioritera planen. Världsstyrelsens respons nedan talar 
om några av de möjliga ekonomiska konsekvenserna av idéerna i regionens motivering. 

Världsstyrelsens respons: De frågor som denna motion tar upp är komplicerade och vi kan ägna flera 
sidor åt att grundligt förklara vår invändning. Vi har försökt sammanfatta en del av vad som står på spel 
kortfattat nedan. Som med alla ämnen i denna CAR välkomnar vi alla frågor: wb@na.org

Denna motion syftar till att studera decentralisering av litteraturproduktionen med motiveringen som 
argumenterar för fördelarna med lokal tryckning och tron att detta skulle resultera i billigare litteratur. 
Vi tror att den decentralisering som eftersträvas i detta förslag skulle undergräva NA:s enighet och 
nedmontera förmågan att tillhandahålla verksamhetskritisk service, särskilt till vissa delar i världen där 
NA är nytt eller fortfarande befinner sig i ett tidigt skede. Vår litteratur är prissatt för att kompensera 
kostnaden för service och support, inklusive att tillhandahålla litteratur till dem som behöver den och 
skydda NA: s immateriella egendom.

NA fattade ett beslut för länge sedan och har stöttat det sedan dess, att förbli enat som en världsom-
spännande gemenskap, att ha en enda redovisningspunkt för produktion och skydd av NA:s litteratur 
och att inte decentralisera som andra tolvstegsgemenskaper har gjort. 

(Motion arton fortsättning på nästa sida)

mailto:wb%40na.org?subject=
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Filosofin i världsservicens försäljningspolicy förklarar: 

Vårt uppdrag är att tillhandahålla service och stöd som underlättar fortsättningen och tillväxten 
av Anonyma Narkomaner över hela världen. . . .

Sedan starten har denna policy grundats på två grundläggande principer: rättvis litteraturför-
delning och övergripande kontinuitet och tillväxt genom ett centraliserat tillhandahållande av 
service. På grund av denna funktion som ett clearinghus på global nivå för information och väg-
ledning tillhandahåller WSO service utöver litteraturdistribution. Generellt sett inkluderar denna 
service: 

• Informationsstöd till enskilda medlemmar, grupper, distrikt och regioner samt lokala 
servicekommittéer, och 

• Administrativt stöd till Anonyma Narkomaners Världsservice 

Sådan service kostar pengar. Således prissätts vår litteratur på ett sådant sätt att kostnaderna 
för att tillhandahålla den delvis kompenseras av litteraturförsäljningsintäkter. Det är bara 
genom att medlemmar i mer utvecklade samhällen ”ger det vidare” genom litteraturinköp till 
medlemmar i gemenskaper under utveckling, som vår tillväxt och stabilitet har möjliggjorts. 
Våra äldre medlemmars vilja att axla bördan tills våra nyare medlemmar kan bli självförsör-
jande gör det möjligt för vårt budskap att föras vidare till fler beroende varje år, oavsett deras 
betalningsförmåga idag. På detta sätt ”behåller vi det vi har genom att ge bort det” genom 
vår försäljningspolicy såväl som i vårt program

NA World Services håller NA:s litteratur i förtroende för gemenskapen för att säkerställa integriteten 
i vårt gemensamma budskap å våra medlemmars vägnar, nu och i framtiden. Vi har en skyldighet att 
se till att Anonyma Narkomaners litteratur innehåller texter som Anonyma Narkomaners gemenskap 
kommit överens om. Utan denna enda redovisningspunkt finns det inget verkligt sätt att kontrollera 
vad som skrivs ut i NA:s namn och säljs till NA-möten och medlemmar och att ha ett skydd mot hotet 
mot stringensen i vårt budskap. 

Det är ingen hemlighet att vissa 
NA-medlemmar är fästa vid tidigare 
godkända utgåvor av Basic Text och 
anser att ”Baby Blue”, en aldrig god-
känd kombination av tidigare utgå-
vor, borde vara den som trycks och 
distribueras. Vad är det som hindrar 
dessa medlemmar från att göra ett 
sådant val om de har auktoriteten 
att trycka lokalt? Det är bara ett 
exempel på den typ av redaktionella 
beslut som skulle kunna fattas utan 
centraliserad litteraturproduktion.  

Motionen talar för decentralisering 
och motivet talar för billigare littera-
tur. Det är två väldigt olika mål för ett 
projekt. Vi ingår lokala tryckavtal på 
vissa ställen där vi inte kan leverera 
litteratur. Men återigen, registrera varumärken och upphovsrätt, övervaka översättningar, hålla jämna 
steg med de revisioner och ändringar som godkänts av gemenskapen och skydda NA: s namn i juridiska 
utmaningar – allt detta är kostsam service som utförs på uppdrag av gemenskapen och i harmoni med 
gruppsamvetet. Vårt kontor i Europa är ett exempel på regionaliserad eller zonal litteraturdistribution. 
WSO Europe säljer litteratur som redan har översatts, formaterats och tryckts till europeiska medlemmar 

Utdrag ur andra upplagans Basic Text som finns bevarad 
i Baby Blue men inte i aktuell litteratur:

Tradition 4: Man kan fråga: ”Är vi verkligen autonoma? Hur är 
det med våra servicekommittéer, våra kontor, aktiviteter, heta 
linjer och allt annat som händer i N.A.? Svaret är att dessa 
saker inte är N.A.*
Tradition 9: Den nionde traditionen fortsätter med att defi-
niera arten av det vi kan göra för att hjälpa N.A. Det står att 
vi kan skapa servicestyrelser eller kommittéer för att tillgo-
dose gemenskapens behov. Ingen av dem har makt att styra, 
censurera, bestämma eller diktera. De existerar enbart för 
att tjäna gemenskapen, men de är inte en del av Anonyma 
Narkomaner.* Detta är karaktären i vår servicestruktur som 
den har utvecklats och definierats i N.A.:s servicehandbok.

*betoning tillagd, inte fetstil i originaltexten
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och serviceenheter. Vinsten från litteraturförsäljningen vid detta kontor skulle inte täcka kostnaderna för 
översättningar, produktion, varumärken eller upphovsrätt i den zonen. 

Den regionala motiveringen förespråkar att resurser avleds från NAWS, även om det innebär att minska 
den service som erbjuds av World Services. Det nämns också att sänka priset på litteratur, samtidigt som 
kvaliteten på litteraturen bibehålls och insatserna för gemenskapsutveckling ökar. Vi får ofta lägre priser 
på grund av storleken på tryckningar och vi har årtionden av erfarenhet av kvalitetskontroll, layout och 
distribution. Vår erfarenhet gör att vi kan producera litteratur kostnadseffektivt och rationellt. Att sam-
ordna layout, köpa in material, övervaka tryckning och hålla jämna steg med revideringar av litteratur 
skulle vara en logistisk mardröm för de flesta lokala serviceenheter. Vi tror inte att alla mål i motiveringen 
kan uppfyllas utan att vissa delar av världen betalar ett pris.

Det är sant att vissa serviceenheter kanske kan trycka en del av vår litteratur billigare, men dessa kost-
nadsbesparingar skulle komma på bekostnad av helheten. Vi översätter litteratur till femtiosju språk, en 
prestation som endast är möjlig med hjälp av frivilliga, och producerar mer än 1 300 översatta titlar. En 
del av den litteratur vi publicerar är aldrig lönsam. Vi spenderar pengar i översättnings- och produktions-
processen och ger bort de flesta exemplaren till gemenskaper som behöver dem och spenderar mycket 
pengar på frakt för att få det att ske. Den regionala motiveringen säger att vi ”måste tillåta infrastrukturen 
för gemenskapen över varje land eller zon och runt om i världen att växa”, men slutresultatet av decen-
tralisering skulle vara att dra resurser bort från vissa platser och koncentrera dem till andra. Detta förslag 
skulle dra tillbaka hjälpen från de gemenskaper som behöver det mest.

Om NA vill göra om systemet för litteraturproduktion och distribution är det inte rätt väg att gå. I NA hjäl-
per vi varandra. 

OR/SJUKHUS & INSTITUTIONER

De tre motionerna i detta avsnitt behandlar mycket olika aspekter av OR och S&I-service: extern forskning 
(Motion nitton), NAWS webbmöten (Motion tjugo) och H&I Handbook (Motion tjugoett).

Resurser som kan vara till hjälp vid behandling av följande motioner är:
• NA:s handbokssida (H&I Handbook och PR Handbook finns båda publicerade här):  

www.na.org/handbooks
• Service Basics (inklusive  H&I Basics): www.na.org/basics
• NA webbmöten och webbinarier: www.na.org/webinars
• Tidigare inspelningar av webbinariet: www.na.org/webarchive 

Motion 19  Att ge WB i uppdrag att skapa en virtuell Institutional Review Board (IRB) för att 
granska alla forskare och deras forskningsfrågor som begär tillgång till Anonyma 
Narkomaners gemenskap genom NAWS för att bedriva forskning.

Motionsställare: Wisconsin-regionen

Avsikt: För att undvika missbruk av Anonyma Narkomaners medlemsuppgifter.

Regionens motivering: TFör att säkerställa att medlemmarna i Anonyma Narkomaners gemenskap skyd-
das när NAWS ber dem att delta i undersökningar som leds av icke-NAWS-forskare. Enligt den skyddade 
befolkningsklausulen i American Psychological Association (APA) tas alla som har en psykisk diagnos in i 
den skyddade befolkningen när de bedriver forskning, vidare klassificeras våra medlemmar, som är bero-
ende, i kategorin missbruksstörning enligt Diagnostic and Statistical Manual 5th Release (DSM-5), som 
klassificerar beroende som en psykisk sjukdom. En IRB skulle säkerställa att samtycke ges från varje med-
lem, vilket ytterligare skulle säkerställa att våra medlemmar förstod vad deras svar ska användas till, samt 
säkerställa att anonymitet och tydlighet erbjöds alla som deltar i undersökningarna. En IRB skulle säker-

https://www.na.org/handbooks
https://www.na.org/basics
https://www.na.org/webinars
http://www.na.org/webarchive


Region- & zonmotioner • 2023-års Konferensagendarapport  55

ställa att etiska och säkra metoder används för våra medlemmar och de principer som vår gemenskap står 
för genom att våra traditioner följs när man tillåter någon att bedriva forskning med hjälp av Anonyma 
Narkomaners gemenskap. Denna IRB skulle granska alla forskningsförfrågningar för att säkerställa korrekt 
försiktighet med vår medlemsinformation.

Ekonomisk inverkan: En virtuell arbetsgrupp skulle ha minimala direkta kostnader. 

Världsstyrelsens respons: World Services har framgångsrikt samarbetat med externa forskare vid ett 
antal tillfällen och den resulterande forskningen och artiklarna har fört oss närmare vår vision att ”Anonyma 
narkomaner har universellt erkännande och respekt som ett livskraftigt program för tillfrisknande.” Vi anser 
inte att det är nödvändigt att inrätta en institutionell granskningsnämnd (IRB) eftersom det redan finns 
skyddsåtgärder för att skydda Anonyma Narkomaners medlemsinformation och undvika det ”missbruk” 
som hänvisas till i motionens avsikt. 

Den enda forskning som NA World Services har gått med på att hjälpa till med är på uppdrag av välrenom-
merade medicinska forskare som har nationell och internationell räckvidd i det de publicerar. Eftersom de 
är medicinska forskare går deras projekt och frågor redan igenom en granskningsprocess. De undersök-
ningar vi har lagt upp för att hjälpa till med deras datainsamling är frivilliga och anonyma. Deras forskning 
måste godkännas i förväg av en medicinsk granskningsnämnd. Oro för etiska och säkra metoder och tyd-
lighet och samtycke är alla en del av processen de redan måste gå igenom. Att etablera en IRB vid NA World 
Services skulle sannolikt innebära att vi inte skulle kunna överväga någon av dessa förfrågningar eftersom 
en medicinsk granskningsnämnd är det slutliga godkännandet av en forskningsundersökning. Det vore 
synd att gå tillbaka till den tid då NA inte citeras i någon forskning och den publicerade forskningen om 
beroende mestadels finansieras av läkemedelsföretag.

Vi har inte deltagit i många forskningsprojekt. Världsstyrelsen, som godkänner dessa aktiviteter, har varit 
och kommer att fortsätta att vara mycket försiktig med vilken forskning NA World Services samarbetar med 
genom att göra information om NA-medlemmar tillgänglig. 

IRB är vanligtvis associerade med US Food and Drug Administration eller forskning som utförs via universi-
tet. NA World Services har aldrig gått med på att delta i forskningsprojekt vid universitet på grund av deras 
begränsade karaktär och omfattning. När vi får dessa typer av förfrågningar vidarebefordrar vi dem till den 
lokala delegaten eller serviceenheten för att se om de är villiga att arbeta med förfrågan.

Många yrkesverksamma som kanske inte uppmärksammar NA om de hört talas om oss någon annan-
stans, kommer att lyssna på vad välrenommerade forskare har att säga. Att samarbeta med forskare som 
är ”vänner till NA” hjälper NA: s offentliga image, vilket innebär att vårdsektorn är mer benägen att hänvisa 
beroende till NA och beslutsfattare är mer benägna att betrakta NA som en livskraftig väg till ett nytt sätt 
att leva. Vi har större möjlighet att hjälpa beroende när allmänheten kan se vad vi har att erbjuda.   

Motion 20 Att ge NAWS i uppdrag att på na.org tillhandahålla ljudinspelningar av de globala 
webbseminarierna om ämnena OR, sjukhus och institutioner, stegarbete med interner, 
gemenskapsutveckling, telefonlinjer och annat.

Motionsställare: Wisconsin-regionen

Avsikt: Att ge tillgång till alla intresserade medlemmar i Anonyma Narkomaner över hela världen så att 
de kan höra erfarenhet, styrka och hopp (ESH) från medlemmar från andra geografiska delar av världen.

Regionens motivering: För att få en världsomspännande förståelse för vår gemenskap och den service 
som tillhandahålls när ni håller webbseminarier om ämnena PR, H&I, Step Writing for Inmates, FD och 
Phone Lines. Detta kommer också att bidra till att ge information till dem som befinner sig i olika tids-
zoner så att de kan få ESH för dessa webbseminarier och få tillgång till denna användbara information.

Ekonomisk inverkan: Det skulle finnas en kostnad för att genomföra denna motion. Det skulle ta per-
sonalens tid att organisera och lägga upp inspelningarna och att spåra alla nödvändiga releaseformulär.  

(Motion tjugo fortsättning på nästa sida)
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Världsstyrelsens respons: Vi vill satsa våra begränsade personalresurser där de kan vara till störst för-
del och vi är skeptiska till att publicering av dessa inspelningar är det bästa valet. NAWS håller många 
olika typer av webbseminarier och webbmöten. I motionen begärs att inspelningar av webbmöten 
där ordförandena för distrikt-, region- eller zon- OR- eller S&I-kommittéer deltar ska läggas ut på nätet. 
Dessa möten består nästan uteslutande av diskussioner mellan betrodda tjänare inom dessa OR- eller 
S&I-kommittéer. (Phoneline, Inmate Step Writing och Rural webinarier har inte hållits denna cykel på 
grund av låg närvaro.)

Att lägga upp inspelningarna på na.org skulle kräva en liten uppstädning av inspelningarna, få skrift-
liga releaser från alla deltagare, vilket kan vara lite av en utmaning och tid att lägga upp dem på vår 
hemsida. Vi tror att det finns mer effektiva sätt att ge intresserade medlemmar tillgång till informatio-
nen. Vi skapar nu skriftliga sammanfattningar av vart och ett av OR- och S&I-webbmötena och dessa 
sammanfattningar finns tillgängliga efter förfrågan. 

Vi håller också kvartalsvisa webbmöten, öppna för alla medlemmar, om ämnen som är av intresse 
för gemenskapen. Vi lägger upp ljudinspelningar av dessa öppna webbmöten, men NA-medlemmar 
verkar inte vara särskilt intresserade av att ladda ner inläggen. Vi har för närvarande ingen möjlighet 
att spåra antalet nedladdningar, men ingen av inspelningarna är bland de tvåhundra mest öppnade 
filerna på na.org. Våra första OR- och S&I-webbinarier som är öppna för alla medlemmar är planerade 
till november 2022. 

Vi kommer att fortsätta att utvärdera effektiviteten i vår kommunikation och hur vi bäst svarar på med-
lemmarnas behov.  

Motion 21 Att ge NA World Services i uppdrag att ta bort Sjukhus- och institutionshandboken 
från varulagret.

Motionsställare: Fristatsregionen

Avsikt: Att ta bort en inaktuell servicehandbok ur WSO:s varulager 

Regionens motivering: H&I Handbook har inte uppdaterats sedan 1980-talet och med vår nuvarande 
uppdateringsprocess för litteratur kommer den aldrig att prioriteras tillräckligt högt. Vi tror att ett bättre 
tillvägagångssätt skulle vara att uppdatera resursavsnitt i kapitel 6 (Criminal Justice) i Public Relations 
Handbook och H&I Basics med mer information som är relevant för nuvarande arbetssätt och metoder 
för att föra vårt budskap vidare som kan inkludera användningen av virtuella plattformar och redskap. 
Vi tror att detta bättre kommer att hjälpa våra betrodda tjänare som är involverade i S&I-service genom 
att ge mer aktuella och bättre redskap

Ekonomisk inverkan: Detta förslag skulle ge minimala ekonomiska konsekvenser. Försäljningen av 
denna artikel är låg. 

Världsstyrelsens respons: Vi inser att H&I Handbook är mycket inaktuell, men att den fortfarande 
används av en del medlemmar. H&I Handbook skrevs 1986 och reviderades 1997. H&I Basics skapades 
2010. Vi är överens om att den behöver uppdateras. 

Vi förstår motionens oro över att nya gemenskaper inte översätter en föråldrad handbok. Samtidigt 
är en del medlemmar ovilliga att ta bort tillgången till NA:s servicematerial även om det är föråldrat. 
Vi omorganiserade nyligen webbsidorna för våra handböcker och basics (www.na.org/handbooks 
och www.na.org/basics). På grund av liknande problem lade vi till den här noten halvvägs ner på 
handbokssidan: ”Handböckerna nedan är några av våra äldre serviceresurser, varav många inte har 
reviderats på ett tag. Tryckta exemplar av dessa kommer att upphöra när nuvarande lager tar slut.” 
Handböckerna under noten är minst tjugofyra år gamla: handböcker för telefonlinjer, nyhetsbrev, out-
reach och litteraturkommittéer.  

https://www.na.org/?ID=handbooks-handbook-index
https://www.na.org/?ID=service-basics
https://www.na.org/handbooks
https://www.na.org/basics
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WSC-POLICYER
De fyra sista motionerna handlar om konferenspolicyer. Motion tjugotvå fanns med i CAR 2020 och vårt 
svar är ungefär detsamma. Motionerna tjugotre och tjugofyra har att göra med strömning av WSC och 
konferensdeltagarnas webbmöten. Motion tjugofem handlar om röstningsprocesser. 
En resurs som kan vara till hjälp vid behandlingen av dessa motioner är A Guide to World Services in NA: 

• www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/handbooks/2020-2023%20draft%20GWSNA%20
to%20post%20updated%20service%20diagram.pdf

Motion 22 Om någon motion eller förslag, i innehåll eller avsikt, har lämnats in och 
misslyckats med att uppnå konsensus eller att antas vid två på varandra följande 
världsservicekonferenser, kan det tidigare föreslagna innehållet och avsikten inte 
föreslås för gemenskapen i Konferensens agendarapport (CAR)/Conference Approval 
Track (CAT) eller vid WSC under en hel konferenscykel.

Motionsställare: Södra Kalifornien regionen

Avsikt: Att använda gemenskapens beslutsprocesser och tid på ett ansvarsfullt och effektivt sätt.

Regionens motivering: Genom att tillfälligt lägga idéer och motioner åt sidan som inte har utvecklats 
fullt ut ger denna motion WSC möjlighet att fokusera sin begränsade tid och sina resurser på frågor 
som har fått bred uppmärksamhet och riktning för enheten att besluta om. Det ger också skaparna av 
dessa motioner tid att utveckla sina idéer och skapa större förståelse och konsensus inom gemenska-
pen. Denna motion gör det möjligt för oss att förbättra hur vi utför vår service och försöka lära oss av 
utmaningar och processer som inte ger ett konsekvent eller fördelaktigt resultat.

Ekonomisk inverkan: Ingen.

Världsstyrelsens respons: Vi förstår och uppskattar den underliggande avsikten med detta förslag. 
Denna motion verkar handla om att bättre anpassa våra processer till konsensusbaserat beslutsfat-
tande. Om samma idé har diskuterats upprepade gånger och inte stöds så ska konferensen ges lite tid 
innan man tar upp idén igen.

Vi instämmer i den tanken, men vi anser att förslaget som det är skrivet skulle vara svårt att genomföra 
och kunna få oavsiktliga konsekvenser. I motionen sägs att en punkt med samma ”innehåll eller avsikt” 
inte skulle kunna tas upp under en cykel om den inte antas vid två världsservicekonferenser i rad. 

Det finns flera potentiella utmaningar som vi kan se. Motioner kan lätt ha samma eller liknande avsikt 
samtidigt som de tar upp mycket olika frågor. Denna motion i sig, till exempel, har avsikten ”Att använda 
gemenskapens beslutsprocesser och tid på ett ansvarsfullt och effektivt sätt.” Det är lätt att föreställa 
sig samma avsikt i en motion att begränsa antalet motioner i gamla ärenden eller begränsa hur länge 
enheten kan diskutera en enda fråga innan den fattar ett beslut. Det skulle vara väldigt olika motioner 
med samma avsikt. 

Vi är inte heller säkra på hur världsservicekonferensen skulle hantera motioner med mindre skillnader. 
Dessutom lämnar förslaget inte utrymme för ny information som kan uppkomma, som kanske skulle 
motivera WSC att vilja överväga samma fråga igen.

Vi uppskattar andemeningen i motionen. Att granska motioner är ett ämne som redan har kommit upp 
som material för arbetsgruppen Future of the WSC och vi tror att en projektarbetsgrupp produktivt kan 
diskutera idén och rekommendera processer som kan övervägas.

http://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/handbooks/2020-2023%20draft%20GWSNA%20to%20post%20updated%20service%20diagram.pdf
http://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/handbooks/2020-2023%20draft%20GWSNA%20to%20post%20updated%20service%20diagram.pdf
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Motion 23 Alla reguljära och virtuella världsservicekonferenser ska strömmas med engelskt ljud 
för att ge NA-medlemmar tillträde.

Motionsställare: Kentuckiana Bluegrass Appalachian regionen

Medskapare: Övre Klippiga bergsregionen, Rysktalande zonen, Västra Rysslandsregionen, Nordvästra 
Rysslands region

Avsikt: Att ge hela NA-gemenskapen en bättre förståelse av vad som sker på Världsservicekonferensen 
(World Service Conference, WSC). 

Regionens motivering: “Vår servicestruktur är beroende av integriteten och effektiviteten i vår kom-
munikation.” Koncept 7 

Detta skulle ge en möjlighet för gemenskapen att få en större förståelse för vad som sker under världs-
servicekonferensen. Medlemmar i regioner utan säte vid konferensen kan fatta bättre informerade 
beslut om sina lokala serviceenheter i förhållande till hela NA:s gemenskap. Serviceenheter som ansö-
ker om säte vid världsservicekonferensen eller medlemmar som överväger att göra service i en position 
som betrodd tjänare vid världsservicekonferensen kan bättre förstå vilket ansvar de ställer upp på. 

I A Guide to World Services kan ett uttalande läggas till i avsnittet som för närvarande heter ”The Biennial 
Meeting of the World Service Conference” som säger att åtminstone ljudinnehållet från WSC liveström-
mas, för att följa de principer som skyddar varje medlems rätt att upprätthålla personlig anonymitet.

Ekonomisk inverkan: Den ekonomiska inverkan av denna motion skulle bero på vilken teknik vi använder. 

Världsstyrelsens respons: WSC-deltagare fattar beslut som förändrar hur ärenden hanteras vid näs-
tan varje konferens. Vissa av dessa förändringar är procedurmässiga och andra är mekaniska. Under de 
senaste åren har deltagarna fattat många beslut relaterade till teknik: att använda elektroniska ”klick-
are” för att rösta, hålla den första (och andra) virtuella WSC, fatta beslut via e-omröstningar utanför 
sessionens timmar, e-omröstning av första röstningen före WSC och mer. Poängen är att WSC: s verk-
samhet har förändrats vid nästan varje konferens med deltagarnas samtycke. Ibland bestämmer sig 
deltagarna för att prova något för en WSC och se om det verkar fungera bra, i vilket fall de kan fatta ett 
beslut om att implementera det löpande och ändra WSC-policyn i enlighet därmed. 

Att låta deltagarna fatta beslut om de processer som påverkar WSC-mötet är betydligt smidigare än att 
göra den här typen av ändringar genom CAR. Med tanke på hur snabbt tekniken förändras - och utma-
ningarna med att förutsäga WSC: s behov i kölvattnet av pandemin - verkar det mer realistiskt och klokt 
att upprätthålla ett smidigt, lyhört tillvägagångssätt än att kräva policyändringar genom CAR-motioner. 

Konferensen har redan börjat diskutera alternativ för att strömma WSC. Vi hade ursprungligen den här 
diskussionen 2020 och de som påverkas mest - deltagarna vars anonymitet står på spel - var inte överens. 
Det är ett av ämnena som styrelsen frågade deltagarna om i maj på interimsmötet för att få en känsla av 
vad deltagarna var bekväma med, med tanke på anonymitetsproblem. Detta är en pågående diskussion.

De två senaste WSC:erna har strömmats från Zoom till YouTube. Huvudspråket för Zoom-anslutningen, 
som är engelska, är för närvarande det enda Zoom-flödet som kan strömmas. Våra planer är att även 
strömma WSC 2023, åtminstone i ljud, om konferensdeltagarna instämmer. Vi anser att det är vad som 
begärs i förslaget och vi vidhåller att den här sortens operativa beslut bör överlåtas till WSC att besluta 
om och inte bemyndigas genom en CAR-motion.

Det är värt att notera att det vanligtvis finns ett mycket litet antal anslutningar när vi strömmar dessa 
typer av händelser. Det finns helt enkelt inte någon stor dragningskraft bland medlemmarna och den 
kraften urholkas ytterligare av teknikens begränsningar: smågruppsdiskussioner och översättningar 
kan inte enkelt strömmas. Även NAWS öppna webbseminarier om ämnen av brett gemenskapsintresse 
har få YouTube-strömmare. Det är så få individer som har tillgång till ljudinspelningarna att vi även läg-
ger ut skriftliga rapporter på www.na.org/webarchive.

Återigen bör dessa typer av beslut överlåtas till konferensdeltagarna att bestämma. 

https://www.na.org/webarchive


Region- & zonmotioner • 2023-års Konferensagendarapport  59

Motion 24 Alla konferensdeltagares webbseminarier ska strömmas för att i engelskt ljud ge 
NA-medlemmar tillträde.

Motionsställare: entuckiana Bluegrass Appalachian regionen

Medskapare: Övre Klippiga bergsregionen, Rysktalande zonen, Västra Rysslandsregionen, Nordvästra 
Rysslands region

Avsikt: Att ge hela NA:s gemenskap en bättre förståelse för vad som sker under konferensdeltagar-
nas (Conference Participant, CP) webbseminarier. 

Regionens motivering: ”Vår servicestruktur är beroende av integriteten och effektiviteten i vår kom-
munikation.” Koncept 7. 

Detta skulle ge en möjlighet för gemenskapen att få en större förståelse för vad som sker under världs-
servicekonferensen. Medlemmar i regioner utan säte vid konferensen kan fatta bättre informerade beslut 
om sina lokala serviceenheter i förhållande till hela NA:s gemenskap. Serviceenheter som ansöker om säte 
vid världsservicekonferensen eller medlemmar som överväger att göra service som betrodd tjänare som 
konferensdeltagare (Conference Participant, CP) kan bättre förstå vilket ansvar de ställer upp på. 

I A Guide to World Services kan ett uttalande läggas till längst ner på listan som säger att åtminstone 
ljudet från konferensdeltagarnas webbseminarier liveströmmas, för att följa de principer som skyddar 
varje medlems rätt att upprätthålla personlig anonymitet. Konferensdeltagarnas webbseminarier har 
annars ingen aktuell policy i GTWS just nu. 

Ekonomisk inverkan: Kostnaden skulle bero på vilken metod som används för att strömma, men 
skulle sannolikt inte kosta något utöver den kostnad som redan är inblandad i att göra WSC tillgängligt 
för alla deltagare. 

Världsstyrelsens respons: Att låta deltagarna fatta beslut om de processer som påverkar deras möten, 
inklusive konferensdeltagares webbmöten, är betydligt smidigare än att göra dessa typer av ändringar 
genom CAR. Med tanke på hur snabbt tekniken förändras verkar det mer realistiskt och klokt att upp-
rätthålla ett smidigt lyhört tillvägagångssätt än att kräva policyförändringar genom CAR-motioner. 
Ibland bestämmer sig deltagarna för att göra något på försöksbasis och om det fungerar bra kan de 
besluta att genomföra det löpande och ändra policyn därefter. 

Konferensen har redan börjat diskutera alternativ för att strömma själva WSC-mötet. Vi hade ursprung-
ligen den här diskussionen 2020 och de personer som påverkas mest - deltagarna vars anonymitet stod 
på spel - var inte överens. Det är ett av de ämnen som styrelsen frågade deltagarna om i maj på inte-
rimsmötet för att få en känsla av vad deltagarna var bekväma med, med tanke på anonymitetsproblem. 
Huruvida WSC ska streamas är en pågående diskussion.

Deltagarna har inte haft samma diskussion om att strömma CP-webbmötena, men när deltagarna till-
frågades om att öppna CP-diskussionsforumet för allmän visning vid WSC 2018 stödde de inte idén. 
Webbmöten för konferensdeltagare sker under hela cykeln. Alla deltagare deltar inte och de fokuserar 
på rapportering, diskussion och frågor och svar. De använder tolkningsflöden på flera språk, varav inget 
kunde strömmas och de har ofta smågruppsdiskussioner, som inte heller skulle kunna strömmas.

Det finns vanligtvis ett mycket litet antal anslutningar när vi strömmar dessa typer av händelser. Det finns 
helt enkelt inte någon stor dragningskraft bland medlemmarna och den kraften urholkas ytterligare av 
teknikens begränsningar: Smågruppsdiskussioner och översättningar kan inte enkelt strömmas. Även 
NAWS öppna webbseminarier om ämnen av brett gemenskapsintresse har få YouTube-strömmare. Det 
är så få individer som har tillgång till ljudinspelningarna att vi även lägger ut skriftliga rapporter på  
www.na.org/webarchive. 

Vi publicerar rapporter som sammanfattar konferensdeltagares webbmöten i CP Dropbox. Deltagarna 
är välkomna att dela med sig av dessa rapporter om det finns intresse, men återigen verkar intresset 
vara minimalt. Vi vill satsa våra begränsade personalresurser där de kan vara till störst fördel.

Återigen bör dessa typer av operativa beslut överlåtas till konferensdeltagarna att besluta om och inte 
bestämmas genom en CAR-motion. 

https://www.na.org/webarchive
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Motion 25 Alla röster och handuppräckningar på motioner som fanns med i Konferensens 
agendarapport eller materialet för konferensens godkännande, exkluderat valsedlar, 
kommer att visas i realtid för alla konferensdeltagare att se, vilket visar vem som 
röstade och hur de röstade. 

Motionsställare: Kentuckiana Bluegrass Appalachian regionen 

Medskapare: Rysktalande zon, Västra Rysslandsregionen, Nordvästra Ryssland Region

Avsikt: För att se hur varje konferensdeltagare röstar på varje motion.

Regionens motivering: Denna information skulle vara till hjälp för att förstå var andra konferensdelta-
gare står med sina beslut, om en konferensdeltagare fortfarande är osäker på vad deras röst kommer att 
bli. ”Vår servicestruktur är beroende av integriteten och effektiviteten i vår kommunikation.” Koncept 7. 

Vi tror att varje enskild konferensdeltagares beslut om varje ämne är värdefull information för att bilda 
konsensus. 

Vår gemenskap gör stora ansträngningar för att uppmuntra och säkerställa ett mångfaldigt WSC. När vi 
använder slutna omröstningar förlorar vi användbar information som kanske inte kommuniceras från 
konferensdeltagare som har svårt att uttrycka sig på engelska. Vissa konferensdeltagare uppmanas inte 
eller saknar verbal kommunikationsförmåga för att delta under öppna diskussioner och debatter. Med 
ett offentligt röstningssystem skulle vi få information om hur de röstade, även om vi inte fick möjlighet 
att höra varför de röstade på det sättet.

Vi uppskattar mängden information som delas i en omröstning med namnupprop och effektiviteten 
i standard processen för röstning. Genom att ändra inställningarna i våra handhållna klickers kan vi få 
det bästa av båda processerna.

Konferensdeltagare som inte har specifika beslut när de når WSC kan dra nytta av att se mångfalden i 
sina kamratgemenskapers val.

Påverkad policy: 
A Guide to World Services in NA

WSC Decision Making Processes Addendum, för närvarande sidan 67–68

Efter att diskussionen om en motion har avslutats avgör konferensen frågan genom omröst-
ning. Följande regler gäller för röstning vid World Service Conference:

1. Röstning sker på ett av följande två sätt:

a. Standardröstning (med hjälp av elektroniska röstplattor) – Co-facilitatorn frågar först 
om det finns några invändningar mot motionen. Om ingen röst uttrycks, förklarar faci-
litatorn att förslaget antagits med enhällig konsensus. Om det finns någon invändning 
ber facilitatorn dem som är för motionen att svara genom att trycka på ”1/a” på sin röst-
platta och ber sedan dem som motsätter sig förslaget att svara genom att trycka på 
”2/b” och ber sedan dem som avstår från att svara genom att trycka på ”3/c” och ber 
sedan dem som är närvarande men inte röstar att svara genom att trycka på ”4/d”. 

b. Omröstning med namnupprop - Alla ledamöter kan begära omröstning med namn-
upprop. Efter att ha uppmärksammat begäran kommer facilitatorn att fråga enheten. 
Om beslutet stöder en omröstning med namnupprop ropar facilitatorn upp namnet på 
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varje deltagare som är registrerad vid det senaste namnuppropet. När deltagaren blir 
uppropad svarar hen med att antingen säga ”ja”, ”nej”, ”avstå” eller ”närvarande men inte 
röstar”. 

När alla svar har räknats meddelar facilitatorn antalet röster för, antalet röster emot, antalet 
nedlagda röster och antalet närvarande men inte röstar och sedan om motionen antogs eller 
avslogs.

Ekonomisk inverkan: Detta skulle kräva ny röstningsteknik och kostnaden är osäker. 

Världsstyrelsens respons: TVanligtvis bestämmer WSC-deltagare de operativa detaljerna i besluts-
fattandet vid konferensen, snarare än att föreskriva regler genom CAR-motioner. Vi anser att det är det 
lämpligaste och mest praktiska tillvägagångssättet. 

Vi har undersökt ny röstningsteknik. Företaget som tillverkar tekniken vi använde vid WSC 2016 och 
2018 finns inte längre och vi letar efter ett tillvägagångssätt för omröstning och röstning som bättre 
passar en hybridkonferens, snarare än de ”klickare” vi använde tidigare. Vi är medvetna om att många 
deltagare inte kommer att kunna få visum för WSC 2023 och vissa kan välja att inte delta personligen 
på grund av hälsohänsyn. 

Hittills använder alla alternativ vi har tittat på konfidentiell röstning som standard eller det enda alter-
nativet. Programvaran för e-omröstning som WSC för närvarande använder låter oss veta vem som 
röstade och verifierar att det bara finns en röst från varje deltagare, men hur varje deltagare röstar är 
anonymiserat i designen. Det finns inget sätt att avslöja hur varje deltagare röstar. Detta verkar vara den 
vanligaste branschstandarden. 

WSC har utvecklats till en konsensusbaserad beslutsprocess och har i den andan gjort ett antal föränd-
ringar i processerna, som alla verkar kollidera med avsikten med detta förslag. WSC har beslutat, när 
de träffas personligen, att när en omröstning eller enkät görs kommer skärmen att visa vem som har 
och inte har röstat, men inte hur någon röstade. Som sagt, det finns inga ”hemliga omröstningar” på 
konferensen, med undantag för val. Röströstning var det främsta sättet att bestämma saker på vid WSC 
under årtionden och nu sker röstning elektroniskt. Deltagarna har rätt att välja en omröstning med 
namnupprop för alla beslut, men enheten har beslutat att frångå omröstningar med namnupprop och 
stående omröstningar. Denna utveckling under de senaste tio åren har bidragit till att eliminera grupp-
trycket och stärka processen för att skapa konsensus. Den enda gången det blir en fråga för enheten 
hur enskilda deltagare röstar är när det råder konsensus om en punkt och deltagare som inte ingår i 
konsensus tillfrågas om de vill tala. 

Att försöka matcha tekniken med kraven i en CAR-motion kommer att begränsa våra alternativ och 
kommer att begränsa WSC:s förmåga att fatta beslut och göra sitt arbete. För att ge två exempel görs 
nu en första handuppräckning om alla CAR-motioner och ändringsförslag före mötet där resultatet 
publiceras på na.org. Detta gör verksamheten mycket effektivare och hjälper co-facilitatorerna att pla-
nera arbetsgången vid mötet. Det ger också deltagarna en känsla av hur enheten som helhet förhåller 
sig till varje motion. WSC har också vid de två senaste konferenserna valt att fatta vissa beslut utanför 
sessionerna via e-omröstning. Båda dessa saker - inledande handuppräckningar före mötet och e-om-
röstning efter sessionerna skulle vara omöjliga om detta förslag skulle antas. Med tanke på att den 
kommande konferensen kommer att vara olik någon vi någonsin har haft - mer hybrid än någon annan 
i historien - verkar det klokt att ge deltagarna flexibiliteten att fatta operativa och procedurmässiga 
beslut efter behov och inte binda sig genom en CAR-motion.
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Sammanfattningsblad för motionerna & enkäten 
Vi skapade detta sammanfattningsblad för er att samla in svar på CAR:ens motioner och enkäter. CAR:en 
finns att ladda ner från konferensens hemsida:  www.na.org/conference. Förutom motionerna och enkäten 
innehåller CAR:en essäer med viktigt relevant innehåll. Sammanfattande videor av CAR:en kommer att fin-
nas tillgängliga på www.na.org/conference sstrax efter det att CAR:en publicerats.

MOTIONS

1 Att godkänna att lägga till zondelegater från zoner med säte vid konferensen till Settlor och 
Trustor i the Fellowship Intellectual Property Trust (FIPT). 
Motionsställare: Världsstyrelsen
Avsikt: För att avspegla beslutet vid WSC 2018 att göra delegater från zoner med säte vid 
konferensen till röstberättigade WSC-deltagare och att hedra den sex månader långa 
gemenskapsgranskningen av detta förslag som gjordes från december 2020 till maj 2021. 

ARTIKEL II: PARTER I TRUSTEN
Fellowship of Narcotics Anonymous, som ges röst av sina grupper genom sina regionala delegater vid World 
Service Conference (WSC), är Settlor och Trustor. Delegaterna är de representanter som valts av de regioner 
och zoner som har säte vid World Service Conference. Narcotics Anonymous World Services Inc är trustens 
förvaltare, Trustor. Anonyma Narkomaners gemenskap som helhet är trustens förmånstagare, Beneficiary.

ARTIKEL III: TRUSTEGENDOMENS IDENTITET
Trustens egendom inkluderar all tillfrisknandelitteratur, varumärken, servicemärken, upphovsrätt och all 
annan immateriell egendom som tillhör gemenskapen. Då och då kan Trustor lägga till, ändra eller ta bort 
egendom från trusten. Alla tillägg som görs till gemenskapens tillfrisknandelitteratur, varumärken, service-
märken, upphovsrätt och all annan immateriell egendom av Narcotics Anonymous World Services, Inc. ska 
också ses som trustens egendom. Notera dock att NA:s servicehandböcker och annat servicematerial som 
godkänts av NA:s världsservicekonferens uttryckligen är undantagna från trustens ansvarsområde.

Med tillfrisknandelitteratur avses Anonyma Narkomaners alla böcker, häften eller broschyrer som främst är 
avsedda att användas av enskilda NA-medlemmar eller för användning eller distribution inom ramen för ett 
NA-tillfrisknandemöte Endast NA:s tillfrisknandelitteratur betecknas som gemenskapsgodkänd, Fellowship 
Approved. Med servicematerial avses sådant material som i första hand är avsett att användas inom ramen för 
en servicestyrelse eller -kommitté i NA.

Ja Nej Avstår

2 Att godkänna revideringarna av FIPT:s operativa regler som finns i bilaga B.
Motionsställare: Världsstyrelsen
Avsikt: Att revidera de operativa reglerna för att avspegla diskussioner vid WSC 2018 om inspektion 
av förvaltarens aktiviteter och för att avspegla nuvarande praxis, villkor och språk. 

En sammanfattning av de föreslagna ändringarna i bilaga B omfattar följande:
• En ändring av inspektionsklausulen för att avspegla diskussioner vid WSC 2018 och klargöra att endast 

WSC kan agera för förmånstagaren - NA-gemenskapen som helhet.
• Olika ”skötsel”-redigeringar:

º Ändringar genomgående för att uppdatera hänvisningarna till WSC Boards and Committees för att 
bättre avspegla vår nuvarande struktur. FIPT skrevs innan Världsstyrelsen skapades. Den föreslagna 
ordalydelsen i de föreslagna revideringarna beskriver vårt nuvarande system, inte det från 1993.

º Mer konsekventa begrepp för att hänvisa till World Service Conference (WSC), Narcotics Anonymous 
World Services, Inc. (NA World Services). 

º Två ändringar av artikel 4, avsnitt 12: Rapporteringsskyldighet för förvaltare på sidan 15 att ändra 
calendar year till each fiscal year och att lägga till independent i beskrivningen av den årliga revisionen.

º Ändra representatives, conference participants och RD:s genomgående till delegates. Även om alla dessa 
begrepp förstås av de flesta i NA, är detta ett juridiskt dokument och konsekvens i begreppen är viktigt 
och conference participants har ingen tydlig juridisk definition.

º Korrigera fel genom att lägga till ordet the på sidan 24 och andra redigeringar på sidorna 15 och 31.
º En ändring av hur inspektionsklausulen beskrivs på sidan 37 i noterna så att beskrivningen avspeglar 

de ändringar som föreslås i själva inspektionsklausulen.

Ja Nej Avstår

https://www.na.org/conference
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3 Att godkänna de revideringar av NA Intellectual Property Bulletin #1 som finns i bilaga D.
Motionsställare: Världsstyrelsen
Avsikt: Att revidera den här bulletinen så att den ger mer direkt och tydlig vägledning och så att den 
avspeglar aktuella metoder, begrepp och språk.
Denna bulletin har till stor del skrivits om. Ett rent exemplar av bulletinen med föreslagna ändringar finns i bilaga 
C. Ett exemplar där de föreslagna ändringarna spåras ingår i bilaga D.

En sammanfattning av de föreslagna ändringarna i Intellectual Property Bulletin #1 inkluderar:
• Tillstånd skulle krävas för att trycka om böcker.
• Nuvarande policy som inte tydligt uttrycktes i bulletinen har lagts till i texten. Grupper får endast 
reproducera för närvarande godkända versioner tillfrisknandelitteratur, eftersom det är allt som NAWS 
har behörighet att publicera och distribuera, och detta tillstånd inkluderar inte elektroniska eller online 
format. 
• Inledningen har skrivits om och avsnittet om upphovsrätt har flyttats före avsnittet om varumärken.
• Vissa ändringar i redigeringen föreslås, till exempel att använda begreppet policy i hela dokumentet, i 
stället för en blandning av policys och riktlinjer. 

Ja Nej Avstår

4 Att erkänna att ett NA-möte som träffas regelbundet på reguljära eller virtuella möten kan 
välja att vara en NA-grupp om de uppfyller de kriterier som beskrivs i Gruppboken, inklusive 
de sex punkterna för en NA-grupp och håller sig till NA:s filosofi så som den uttrycks i våra 
traditioner.  (Fotnoter kommer att läggas till i Gruppboken och GLS som avspeglar WSC: s beslut, 
om denna motion antas, och hänvisar till Virtual Meeting Basics som en möjlig resurs.) 
Motionsställare: Världsstyrelsen
Avsikt: Att erkänna NA-grupper som träffas virtuellt, inklusive online och via telefon. 

Ja Nej Avstår

5 Att revidera En vision för NA-service, ändra frasen ”hans eller hennes eget språk och kultur” 
till frasen ”sitt eget språk och sin egen kultur”.  (Om denna motion antas kommer En vision för 
NA-service att revideras i framtida tryckningar, inklusive i gemenskapsgodkänd tillfrisknandelit-
teratur.)
Motionsställare: Världsstyrelsen 
Avsikt: Att revidera visionsuttalandet så att det blir mer inkluderande. 

Ja Nej Avstår

6 Att godkänna en ändring av World Services Translation Policy i GWSNA för att göra det möjligt 
att inkludera upp till sex lokalt utvecklade personliga berättelser i översatta versioner av 
sjätte upplagans Basic Text, om berättelserna först har publicerats i Lilla vita häftet på det 
språket. Dessa berättelser skulle få ett eget avsnitt i ”Våra medlemmar delar med sig” med 
följande text före dem: 

En vision for NA-service ser fram emot en dag då beroende runt om i världen får möjligheten att 
uppleva vårt budskap på sitt eget språk och sin egen kultur. I strävan att uppnå den visionen 
kan gemenskaper eller språkgrupper som har publicerat lokala berättelser i Lilla vita häftet 
inkludera upp till sex av dessa berättelser i Basic Text om de så vill. Dessa [fyll i antalet] berättelser 
publicerades ursprungligen på [fyll i språket] i Lilla vita häftet [fyll i året]. 

Motionsställare: Världsstyrelsen 
Avsikt: För att bättre avspegla vår vision att ”varje beroende i världen har chansen att uppleva vårt 
budskap på [sitt] eget språk och kultur. . .” i vår Basic Text.

Ja Nej Avstår

7 Att förlänga mandatperioderna för sex världsstyrelsemedlemmar, som för närvarande löper 
ut 2024, till slutet av den kommande World Service Conference-cykeln.  
Motionsställare: Världsstyrelsen 
Avsikt: För att hantera ändringen av WSC-cykeln som redan har skett och att undvika att världssty-
relsens mandat slutar mitt i en konferenscykel.

Ja Nej Avstår
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8 Som ett resultat av COVID-pandemin, att avbryta rotationspolicyn för Världskonventet, World 
Convention of NA (WCNA) efter 2024, för att låta världsstyrelsen avgöra vad som är möjligt 
och praktiskt framåt och sedan söka avgörande från konferensdeltagare. 
Motionsställare: Världsstyrelsen 
Avsikt: Givet rubbningen i rotationen av WSC och WCNA som redan har skett och ökningen av kostna-
der för evenemang och alla andra förändringar som pandemin orsakat, göra det möjligt för världs-
styrelsen att utvärdera och konferensen att avgöra vad som är möjligt och praktiskt i framtiden.  

Ja Nej Avstår

9 Att godkänna en treårig World Service Conference-cykel på försöksbasis efter WSC 2023 
till och med WSC 2029. Efter 2029 skulle WSC-cykeln återgå till två år, såvida inte ett annat 
beslut fattas. 
Motionsställare: Världsstyrelsen
Avsikt: Att omsätta en del av det vi har lärt oss under pandemin i praktiken så att vi kan flytta mer 
resurser till arbete som mer direkt för budskapet vidare. Detta skulle leda till att WSC:s resursfördel-
ning överensstämmer med andra förändringar som har gjorts inom världsservice – nedskärningar i 
personal och en minskning med femtio procent av reguljära styrelsemöten. 

Ja Nej Avstår

10 Om motion nio antas, att godkänna ett interimistiskt virtuellt WSC mitt i konferenscykeln för 
beslut som är juridiskt nödvändiga och de som konferensdeltagarna väljer att hantera. Så 
som det gjordes under cykeln 2020–2023 skulle material publiceras på na.org under samma 
tidsramar som CAT (nittio dagar före) och alla röstande konferensdeltagare skulle bli till-
frågade att välja vilka frågor de vill hantera. 
Motionsställare: Världsstyrelsen
Avsikt: Att låta konferensdeltagarna hantera vissa WSC-ärenden mellan reguljära konferensmöten. 

Ja Nej Avstår

11 Om motion nio antas, att godkänna en ändring av publiceringen av Konferensens agendarap-
port (CAR) som ska vara trettio dagar tidigare än den nuvarande policyn på 150 dagar innan 
världsservicekonferensen. Den nya publiceringsdagen för CAR skulle vara 180 dagar före den 
reguljära världsservicekonferensen för den på engelska, 150 dagar för översatta versioner. 
Deadline för slutförandet av region- och zonmotioner skulle vara 270 dagar. Konferensens 
agendarapport kommer att läggas ut på na.org utan kostnad för medlemmarna. 
Motionsställare: Världsstyrelsen
Avsikt: Att publicera CAR:en tidigare för att ge mer tid för genomgång. 

Ja Nej Avstår

12 Att ändra den nuvarande policyn där NA World Services automatiskt finansierar kostnaderna 
till WSC för delegater från regioner och zoner med säte vid konferensen, till att finansierin-
gen blir tillgänglig på begäran. 
Motionsställare: Världsstyrelsen
Avsikt: Att uppmuntra serviceenheter att finansiera sina delegater, men se till att regioner och zoner 
som behöver finansieringen kan få det.

Ja Nej Avstår

13 Att ge världsstyrelsen i uppdrag att skapa en projektplan för nästa Världsservicekonferens 
(WSC), för utvecklingen av en ny pamflett för daglig personlig inventering av tacksamhet. 
Motionsställare: Argentinska regionen
Avsikt: Att skapa en ny resurs för gemenskapens medlemmar genom en ny pamflett för den dagliga 
personliga inventeringen av tacksamhet. 

Ja Nej Avstår
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14 Att ge världsstyrelsen i uppdrag att skapa en projektplan för övervägande vid nästa WSC 
för att undersöka förändringar och/eller ytterligare formuleringar i NA-litteraturen från 
genusspecifikt språk till genusneutralt och inkluderande språk. 
Motionsställare: Svenska och australiensiska regionerna 
Medskapare: Norra Kalifornien, Wisconsin-regionen, Ontario-regionen
Avsikt: Denna motion kommer att ge konferensen och gemenskapen möjlighet att meningsfullt 
diskutera förändringar i vår litteratur för att vara mer inkluderande för alla våra medlemmar. 

Ja Nej Avstår

15 Att ge världsstyrelsen i uppdrag att skapa en projektplan för nästa WSC för att initiera proces-
sen för gemenskapen att godkänna att lägga till ”genus” till ”Vad är NA:s program?” så att det 
står: ”Vem som helst kan ansluta sig till oss oavsett ålder, etnicitet, genus, sexuell identitet, 
tro, religion eller avsaknad av religion.” 
Motionsställare: Södra Kalifornien Region
Avsikt: Att ändra ”Vad är NA:s program” till att bli mer genusneutralt och inkluderande.

Ja Nej Avstår

16 Att ge världsstyrelsen i uppdrag att ta fram en projektplan, för övervägande vid nästa världs-
servicekonferens, för att skapa ett häfte med stegstudiefrågor där alla svar relaterar till en 
rad i kapitel fyra i Basic Text.
Motionsställare: Baja Son-regionen 
Medskapare: South Florida regionen, México Occidente regionen, Northern California regionen, 
Southern California regionen, San Diego Imperial Counties regionen & Región de México
Avsikt: Att skapa ett gemenskapsgodkänt, billigt, häfte med stegstudiefrågor för NA som relaterar 
direkt tillbaka till Basic Text.

Ja Nej Avstår

17 Att införa ett åttaårigt moratorium för skapandet av ny tillfrisknandelitteratur efter WSC 2023, 
exklusive alla översättningar eller litteraturprojekt som för närvarande är under utveckling. 
Motionsställare: Kaliforniens inlandsregion
Avsikt: Att avbryta skapandet av ny litteratur under en åttaårsperiod och frigöra NA-resurser för att 
bättre fokusera på att föra budskapet vidare hellre än ständig litteraturutveckling.

Ja Nej Avstår

18 Att ge världsstyrelsen i uppdrag att skapa en projektplan för nästa WSC att undersöka 
möjligheten att låta kommittéer inom Anonyma Narkomaner som kan, eller skulle kunna, vara 
villiga att fungera som centra för tryckning/distribution och försäljning av litteratur i och utan-
för USA.
Motionsställare: Tejas Bluebonnet-regionen
Avsikt: Avsikten är att studera effekterna av att tillåta servicekommittéer inom Anonyma Narkoma-
ner i och utanför USA att trycka och distribuera NA-litteratur.

Ja Nej Avstår

19 Att ge WB i uppdrag att skapa en virtuell Institutional Review Board (IRB) för att granska 
alla forskare och deras forskningsfrågor som begär tillgång till Anonyma Narkomaners 
gemenskap genom NAWS för att bedriva forskning.
Motionsställare: Wisconsin-regionen
Avsikt: För att undvika missbruk av Anonyma Narkomaners medlemsuppgifter.

Ja Nej Avstår

20 Att ge NAWS i uppdrag att på na.org tillhandahålla ljudinspelningar av de globala webbsem-
inarierna om ämnena OR, sjukhus och institutioner, stegarbete med interner, gemenskapsut-
veckling, telefonlinjer och annat.
Motionsställare: Wisconsin-regionen
Avsikt: Att ge tillgång till alla intresserade medlemmar i Anonyma Narkomaner över hela världen 
så att de kan höra erfarenhet, styrka och hopp (ESH) från medlemmar från andra geografiska delar 
av världen.

Ja Nej Avstår
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21 Att ge NA World Services i uppdrag att ta bort Sjukhus- och institutionshandboken från var-
ulagret.
Motionsställare: Fristatsregionen
Avsikt: Att ta bort en inaktuell servicehandbok ur WSO:s varulager

Ja Nej Avstår

22 Om någon motion eller förslag, i innehåll eller avsikt, har lämnats in och misslyckats med att 
uppnå konsensus eller att antas vid två på varandra följande världsservicekonferenser, kan 
det tidigare föreslagna innehållet och avsikten inte föreslås för gemenskapen i Konferensens 
agendarapport (CAR)/Conference Approval Track (CAT) eller vid WSC under en hel konferen-
scykel.
Motionsställare: Södra Kalifornien regionen
Avsikt: Att använda gemenskapens beslutsprocesser och tid på ett ansvarsfullt och effektivt sätt.

Ja Nej Avstår

23 Alla reguljära och virtuella världsservicekonferenser ska strömmas med engelskt ljud för att 
ge NA-medlemmar tillträde.
Motionsställare: Kentuckiana Bluegrass Appalachian regionen
Medskapare: Övre Klippiga bergsregionen, Rysktalande zonen, Västra Rysslandsregionen, Nordväs-
tra Rysslands region
Avsikt: Att ge hela NA-gemenskapen en bättre förståelse av vad som sker på Världsservicekonferen-
sen (World Service Conference, WSC). 

Ja Nej Avstår

24 Alla konferensdeltagares webbseminarier ska strömmas för att i engelskt ljud ge NA-medle-
mmar tillträde.
Motionsställare: entuckiana Bluegrass Appalachian regionen
Medskapare: Övre Klippiga bergsregionen, Rysktalande zonen, Västra Rysslandsregionen, Nordväs-
tra Rysslands region
Avsikt: Att ge hela NA:s gemenskap en bättre förståelse för vad som sker under konferensdelta-
garnas (Conference Participant, CP) webbseminarier. 

Ja Nej Avstår

25 Alla röster och handuppräckningar på motioner som fanns med i Konferensens agendarap-
port eller materialet för konferensens godkännande, exkluderat valsedlar, kommer att visas 
i realtid för alla konferensdeltagare att se, vilket visar vem som röstade och hur de röstade. 
Motionsställare: Kentuckiana Bluegrass Appalachian regionen 
Medskapare: Rysktalande zon, Västra Rysslandsregionen, Nordvästra Ryssland Region
Avsikt: För att se hur varje konferensdeltagare röstar på varje motion.

Ja Nej Avstår
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Objekt i blått med en asterisk kommer från motioner som WSC redan har godkänt för att skapa projektpla-
ner. Datumet inom parentes är året då motionen antogs. 
Medlemmar kan fylla i denna enkät online på www.na.org/survey fram till den 1 april 2023.

NY TILLFRISKNANDELITTERATUR (VÄLJ UPP TILL 3)

Ingen ny litteratur

Ingen ny tillfrisknandelitteratur

Ny litteratur för att stödja stegarbete

Häfte med stegstudiefrågor hämtade från kapitel fyra ”Hur det fungerar” i Basic Text  

Stegarbetshäftet fokuseras främst på steg 1–3 och riktas främst till nya medlemmar och dem  i behandling och 
dem som kommer in genom narkotikadomstolar

Stegarbetsguide riktad till medlemmar som inte arbetar med stegen för första gången

Skapa en ny pamflett eller ett nytt häfte

DRT/MAT så som det relaterar till NA* (2018) 

Om att använda sociala medier i NA* (2018)

Medlemmarnas erfarenhet, styrka och hopp om pålitlighet och förtroende för processen

Pamflett för en daglig personlig tacksamhetsinventering

Personliga berättelser om relationer och familjer i tillfrisknande

En pamflett för nykomlingar som innehåller förslag som ges inom NA

En pamflett med fokus på meditation

Att hantera trauma/PTSD i tillfrisknandet

Andlighet i service: Atmosfär av tillfrisknande och andliga fördelar med att göra service 

Att hantera sorg i tillfrisknandet

Andlighet i NA: Vad betyder det att NA är ett andligt, inte religiöst program? Inkludera en lista över 
andliga principer med definitioner

Riktad litteratur

Litteratur för kvinnor i tillfrisknande* (2020)

Litteratur för ateister och agnostiker

Litteratur för yngre medlemmar

Litteratur för äldre medlemmar

Litteratur för erfarna medlemmar/”oldtimers”

Litteratur för HBTQ+-medlemmar

Litteratur för First Nations/infödda medlemmar

Litteratur för medlemmar som är veteraner

Annat

Annat: 

https://www.na.org/survey
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REVIDERINGAR AV BEFINTLIG TILLFRISKNANDELITTERATUR (VÄLJ UPP TILL 2)

Inga revideringar

Inga revideringar av tillfrisknandelitteraturen

Revidera befintlig NA-litteratur

Lägg till ”genus” i ”Vad är Anonyma Narkomaners program?” så att det står: ”Vem som helst kan ansluta 
sig till oss oavsett ålder, ras, genus, sexuell identitet, tro, religion eller avsaknad av religion.”

Granska för närvarande godkänd tillfrisknandelitteratur för att könsneutralisera NA-litteratur, där det är 
möjligt

Revidera och förenkla Stegarbetsguiderna

Revidera boken Sponsorskap 

Revidera Tillfrisknande och återfall

Revidera Tillgänglighet för dem med särskilda behov

Revidera Är jag en beroende?

Revidera Sjukhus, institutioner och NA-medlemmen

Revidera OI och NA-medlemmen

Revidera häftet Tolv koncept för NA-service

Annat

Annat: 

Medlemmar kan fylla i denna enkät online på www.na.org/survey fram till den 1 april 2023.

https://www.na.org/survey
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NYTT SERVICEMATERIAL (VÄLJ UPP TILL 3)

OR

OR-video som förklarar vad NA är, hur det fungerar och hur man kontaktar oss * (2020)

Vår offentliga image: skapa förtroende för NA

Fler riktlinjer för sociala medier utöver servicepamfletten

Mer korta, fokuserade OR-resurser som redskap för att hjälpa till att nå det vårdsektorn, rättsväsendet 
och dem som hänvisar människor till NA

Sponsorskap bakom murarnas grunder

Basics för intern OR

Samverkan, inte anslutning – vår relation till andra, inklusive AA

”Grundkurser” (101) i NA-service 

Basics för virtuell service (inklusive virtuella servicemöten, virtuella möten och distrikt som deltar i servi-
cesystemet, virtuella workshops och utbildningar etc.)

Teknikens inverkan på service och arbetsbelastningar 

Metodtips för service-workshops 

Att föra NA:s budskap vidare på ett effektivt sätt

Personlig tillämpning av koncept och traditioner, som medlem och som betrodd tjänare

Basics för facilitering

Vad är NA World Services och hur fungerar det?

Basics för gemenskapsutveckling

Samarbete mellan serviceenheter

När serviceenheter splittras eller återförenas

Beskrivning av serviceåtaganden i distrikt och regioner 

Effektiv rapportskrivning

Redskap för ledar- och mentorskap och hur de relaterar till serviceenheter och nya möten

Gruppsupportforum, lokal servicekonferens och basics för lokala servicestyrelser

Policy i NA – olika typer av policystilar och tillvägagångssätt

Redskap för frågor om juridik, ekonomi och sjunde traditionen

Självförsörjande i NA (vad det innebär, hur vi hanterar medel, banktjänster, digitalt flöde av medel, 
fundraising, förskingring etc.)

Information för att skapa juridiska entiteter/föreningar

Hur skyddar vi NA:s budskap och för det vidare? (att förstå FIPT och frågorna kring olaglig litteratur, lokala 
webbplatser, virtuella möten etc.)

Basics för distriktskassörer och budgetering

Medlemmar kan fylla i denna enkät online på www.na.org/survey fram till den 1 april 2023.

https://www.na.org/survey
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Medlemmar kan fylla i denna enkät online på www.na.org/survey fram till den 1 april 2023.

REVIDERINGAR AV BEFINTLIGT SERVICEMATERIAL (VÄLJ UPP TILL 2)

Revidera befintligt servicematerial 

Uppdatera En guide till lokal service i NA (GLS)

Revidera Translation Basics

Revidera och uppdatera Planning Basics

Revidera och uppdatera PR Basics

Revidera och uppdatera H&I Basics

Revidera och uppdatera servicebroschyren Störande och våldsamt beteende för att återspegla nuvarande 
praxis i gemenskapen och inkludera frågan om sexuellt rovdjursbeteende 

Revidera och uppdatera servicebroschyren Group Business Meetings, med ett avsnitt om att använda en 
process för konsensusbaserat beslutsfattande (CBDM-process) och begreppet delegering

Annat

Annat: 

https://www.na.org/survey
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Medlemmar kan fylla i denna enkät online på www.na.org/survey fram till den 1 april 2023.

ÄMNESFRÅGOR FÖR DISKUSSION (VÄLJ UPP TILL 3)  

IDT:er för nästa cykel

Genusneutralt och inkluderande språk i NA:s litteratur

En ny syn på och vitalisering av servicekommittéer (för att utöka räckvidden för NA:s budskap, förbättra 
kommunikationen, tillhandahålla mentorskap och utbildning och göra servicen mer attraktiv och 
tillgänglig, lära av våra erfarenheter de senaste åren)

Hantera störande och rovdjursbeteende

Självförsörjande i NA: Sjunde traditionen och elfte konceptet 

Fellowship Intellectual Property Trust (FIPT) 

Vår symbol – en närmare titt

Våra traditioners betydelse för NA

Gruppsamvete och konsensusbaserat beslutsfattande

OR Basics– vad de är och varför de är viktiga

Andliga principer och tjänande

Sociala medier och OR-frågor

Göra NA tillgängligt för dem med särskilda behov

Bygga vår enighet samtidigt som vi respekterar våra skillnader 

Behålla medlemmar i NA

Sjukdom/medicinering och vår litteratur 

Annat

Annat: 

https://www.na.org/survey
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Area Service Committee (ASC) (Distriktsservicekommitté) 

Distriktskommittén är det huvudsakliga sättet som servicen in en lokal NA-gemenskap administreras. 
DSK består av gruppservicerepresentanter, administrativa funktionärer (ordförande, vice ordförande, 
sekreterare, kassör) underkommittéordföranden eller projektledare och distriktets regionkommitté-
medlemmar. Distriktskommittén väljer sina egna funktionärer, underkommittéordförande eller pro-
jektledare och RKM:er. 

Biennal 
Något som sker vartannat år. (Bi-annuell innebär något som sker två̊ gånger om året.) 

Candidate Profile Reports (CPR:s) (Kandidatprofiler) 
Ett paket som innehåller information (personliga rapporter) på var och en av de kandidater som nomi-
neras av Human Resource Panel för övervägande till val av WSC. De här rapporterna är menade att 
hjälpa konferensdeltagarna i deras utvärdering av kandidaterna. 

CBDM 
Konsensusbaserat beslutsfattande. Konsensus refererar till gruppens medgivande och innebär att alla 
medlemmar i en grupp är villiga att gå vidare med ett beslut. Konferensen använder en form av 
CBDM som grundas i respekt för alla som deltar i beslutet om frågan som behandlas men innebär inte 
nödvändigtvis att beslutet blir enhälligt. För att kunna fatta beslut definieras konsensus vid Världs-
servicekonferensen som ett resultat där åttio procent av deltagarna är eniga.

Conference Agenda Report (CAR) (Konferensens agendarapport) 
En publikation som består av ärenden och frågor som kommer att övervägas under det WSC-mötet. 
CAR:en ges ut minst 150 dagar före öppnandet av konferensen, med översatta versioner utgivna minst 
120 dagar före. Den första delen av CAR:en finns på alla publicerade språk och är tillgänglig utan kost-
nad på nätet: www.na.org/conference. 

Conference Approval Track (CAT) (Material för konferensens godkännande) 
Ett begrepp som används för att beskriva frågor som läggs ut för konferensdeltagarnas övervägande 
nittio dagar före Världsservicekonferensen. Det som vanligtvis inkluderas är rapporter om säte vid 
WSC, budgetförslaget, NAWS strategiska plan och föreslagna projektplaner för den kommande kon-
ferenscykeln, material som presenteras för övervägande under processen för godkännande av servi-
cematerial samt alla regionala idéer som lämnats in för konferensens övervägande. 

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

Conference Cycle (Konferenscykel) 
Åren mellan konferenser. För den nuvarande konferenscykeln hänvisar det till de tre räkenskapsåren 
som löper från 1 juli 2020 till 30 juni 2023. [Tidsramen för 2020–2022-års konferenscykel rubbades av 
pandemin.]

https://www.na.org/conference
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Conference Participants (CP) (Konferensdeltagare) 
I syfte att fatta beslut definieras konferensdeltagare som regiondelegater, zondelegater och med-
lemmar av Världsstyrelsen. Endast delegater röstar i gamla ärenden som har tagits upp i Conference 
Agenda Report med undantag för godkännande av ny litteratur. Endast regiondelegater deltar i dessa 
röstningar. 

Conference Report (Konferensrapport) 
Den här rapporten läggs ut strax före Världsservicekonferensen för att hjälpa deltagare att förbereda 
sig inför WSC. Regionala rapporter distribueras eller läggs ut online tillsammans med Konferensrap-
porten och delegater och regioner får också publicera rapporter här. 

Environmental Scan (Omvärldsundersökning) 
En omvärldsundersökning är en del av processen för strategisk planering. Före skapandet av den 
strategiska planen varje cykel granskar Världsservicen på både interna och externa faktorer som kan 
påverka det arbete vi har möjlighet att utföra eller som vi önskar åta oss eller prioritera. [Störningar i 
service som uppstod på grund av pandemin gick vi inte igenom någon strategisk planering, inklusive 
omvärldsundersökningen under 2020–2023-års konferenscykel.] 

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

Fellowship Development (FD) (Gemenskapsutveckling) 
Vi ägnar oss åt ett stort antal aktiviteter som är riktade till medlemmar och/eller utformade för att 
hjälpa NA-gemenskaper i deras ansträngningar att föra vidare vårt budskap och vår vision. Det här 
inkluderar, men är inte begränsat till, att hålla webbmöten och webbinarer om för som är av intresse 
för gemenskapen, att publicera Reaching Out, att delta i workshops ute i gemenskapen och i offentlig 
relations aktiviteter, att svara på e-post och telefonsamtal från medlemmar samt tillhandahålla gratis 
eller nedsatt pris på litteratur till gemenskaper som är i behov av det. Vi kallar alla dessa aktiviteter 
gemenskapsutveckling eftersom det är vad det syftar till. 

Fellowship Intellectual Property Trust (FIPT) 
En juridisk förvaltning som tjänar som förvaltare av NA:s tillfrisknandelitteratur och logon (varu-
märken). Syftet med FIPT är att säkerställa at NA:s egendom förvaltas i förtroende å hela NA:s väg-
nar och värnas för medlemmar som ännu inte kommit, i enlighet med vårt huvudsyfte. Dokumentet 
som utgör FIPT kallas för ett förvaltningsinstrument, det förklarar hur NA:s litteratur och varumärken 
handhas och skyddas till fördel för gemenskapen som helhet. Godkänd av gemenskapen i april 1993. 

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

Guide to Local Services in Narcotics Anonymous, A (GLS) 
En servicehandbok, godkänd 1997, menad att tjäna som en resurs för NA-grupper, distrikt, regioner 
och deras underkommittéer i att upprätta och tillhandahålla lokal service. 
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Guide to World Services in Narcotics Anonymous, A (GWSNA) 
En sammanstallning av policybeslut som har godkänts av Världsservicekonferensen, inklusive 
riktlinjer för WSC. Namnet ändrades från A Temporary Working Guide to Our World Service Structure 
(TWGWSS) 2002. Dess föregångare TWGSS, publicerades första gången 1983 som en tillfällig efterföl-
jare till NA Service Manual (också känd som The NA Tree), vilken i sin tur publicerades 1976. 

Human Resource Panel (HRP) 
Tillhandahåller Världsservicekonferensen med en lista på kvalificerade kandidater för val till Världs-
styrelsen, Human Resource Panel och WSC:s co-facilitatorer. Är också ansvarig för administrationen 
av World Pool. Består av fyra medlemmar som väljs av WSC. 

Hybrid
Tillfrisknande- eller servicemöte där deltagare är både fysiskt närvarande och uppkopplade via länk. 

IP 
Förkortning av informationspamflett. 

Issue Discussion Topics (Ämnesfrågor för diskussion, IDT:er)
Särskilda ämnen som har att göra med gemenskapen som helhet och ska diskuteras av gemenskapen 
under konferenscykeln. 

Local Service Board (LSB) (Lokal servicestyrelse) 
En administrativ enhet som överses av den lokala servicekonferensen. LSB ansvarar för att adminis-
trera arbetet som prioriterats av LSK och samordna dess möten. 

Local Service Conference (LSC) (Lokal servicekonferens) 
En strategisk, planeringsinriktad serviceenhet. LSK utför service genom en blandning av projektba-
serade arbetsgrupper, fortlöpande service som utförs av kommittéer och service som organiseras av 
samordnare baserat på lokala behov. Den använder sig huvudsakligen av konsensusbaserat besluts-
fattande. 

Local Service Toolbox Project (Projektet för redskapslåda för lokal service) 
Ett projekt som godkändes vid WSC 2020 För mer information gå till: www.na.org/toolbox. 

NA Way Magazine, The 
The NA Way Magazine som publiceras varje kvartal erbjuder för närvarande artiklar om service, till-
frisknandeinriktade berättelser och underhållning såväl som ett kalendarium för internationella 
NA-evenemang. Tillgänglig efter förfrågan på engelska, farsi, franska, tyska, japanska, portugisiska, 
ryska och spanska och finns också på www.na.org/naway. [På grund av att pandemin skapade stör-
ningar i service har The NA Way inte getts ut sedan januari 2020.] 

NAWS 
Förkortning av Narcotics Anonymous World Services, Anonyma Narkomaners världsservice. 

NAWS News 
Ett nyhetsbrev som läggs ut av Världsstyrelsen tre eller fyra gånger om året och rapporterar om deras 
nuvarande aktiviteter. Publiceras på engelska, farsi, franska, tyska, portugisiska, spanska och svenska 
och finns också på www.na.org/nawsnews

Project Plan 
Utvecklas av Världsstyrelsen för alla tänkbara, icke-rutinmässiga världsserviceprojekt. Inkluderar 
den föreslagna omfattningen av projektet, en budget och en tidsram. Inkluderas i Conference App-
roval Track materialet som del av budgeten och godkänns av delegaterna vid varje konferens. 

https://www.na.org/toolbox
https://www.na.org/naway
https://www.na.org/nawsnews
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Public Relations, PR (Offentliga relationer) 
Att skapa och upprätthålla relationer med medlemmar, potentiella medlemmar samt allmänheten i 
form av professionella, familjer och nära och kära i en ansträngning att mera effektivt föra budskapet 
om tillfrisknande vidare. 

RBZ:s 
Kandidater för nominering till positioner inom Världsservice som har föreslagits av regioner, Världs-
styrelsen eller zoner. Dessa potentiella kandidater intervjuas av Human Resource Panel. (För mer 
information se sidan 43 i denna CAR.)

Reaching Out 
En kvartalsvis publikation från Världsservice som hjälper beroende på institutioner att få kontakt med 
NA:s program och stärker S&I-service. 

Regional Assembly (Gruppsammankomst) 
En samling av gruppservicerepresentanter (GSR:er) och regionkommittémedlemmar (RKM:er) som 
hålls av RSK, för att diskutera frågor som påverkar NA över hela världen, vanligen som en förbere-
delse för WSC-mötet. Regiondelegaten väljs ibland vid sammankomsten. 

Regional Delegate (RD) (Regiondelegat)
Närvarar vid WSC som en röstande deltagare från en NA-region (eller likvärdig serviceenhet). Är 
ansvarig för att bidra till kommunikationen mellan regionen och Världsservice under hela konferens-
cykeln. 

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

Role of Zones Project
Ett projekt godkänt vid WSC 2020 som fokuserar på att samla zoner för att tillsammans diskutera 
bästa arbetssätt och serviceinnovationer och förbättra kommunikation och samverkan.

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

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

Strategic Plan (Strategisk plan) 
En långsiktig strategi för världsservice att tillhandahålla ny eller förbättrad service och stöd som faci-
literar fortsättningen och tillväxten av Anonyma Narkomaner runt om i världen. Projektplanerna här-
stammar vanligtvis ur målen i den strategiska planen. 

https://www.na.org/servicesystem
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Straw Poll (Preliminärt gillande) (se även röstning (Vote)) 
En icke-bindande undersökning som genomförs för att mäta den allmänna åsikten hos konferensen 
om något särskilt ämne eller någon särskild idé. Motioner eller förändringar tas ofta upp för prelimi-
närt gillande mer än en gång innan röstningen. Undersökningarna används också under konferensens 
avslutande session för att säkerställa att konferensen har en gemensam förståelse av besluten som 
fattats och diskussionerna som förts under veckan. 

Twelve Concepts for NA Service (Tolv koncept för NA-service) 
Grundläggande NA-principer som vägleder grupper, styrelser och kommittéer i serviceangelägen-
heter. Gemenskapsgodkänd av WSC 1992, publicerad med essäer och studiefrågor som ett häfte med 
samma titel. 

Virtual Meeting, virtuellt möte
Vilket NA-möte som helst som inte hålls ansikte mot ansikte. Detta inkluderar möten som träffas 
online och per telefon. Se Virtual Meeting Basics som finns på www.na.org/virtual för mer informa-
tion.

Vision för NA-service 
En syn på vad vår service strävar att uppnå̊ som fungerar som vägledning och inspiration för oss. 
Enhälligt antagen vid WSC 2010 efter att ha inkluderats i det årets CAR. 

Vote (Röstning) 
Röstning sker när WSC fattar beslut om en fråga. Se sid 8 i A Guide to World Services in NA för en lista 
över beslutsfattande sessioner vid konferensen. 

Webinarer/Webbmöten 
Virtuella möten eller workshops. Ibland består webinaren av en presentation som följs av frågor och 
svar. Ibland är de mer interaktiva och då kallar vi dem ”webbmöten”. Världsservice är värdar för 
kvartalsvisa webbinarer om ämnen av intresse för gemenskapen och webbmöten som har att göra 
med OR, S&I, regionala servicekontor och pågående projekt. Virtuella arbetsgrupper möts också med 
hjälp av webbmöten och världsstyrelsen håller webinarer för konferensdeltagarna. 

Workgroups and Focus Groups (Arbets-och fokusgrupper) 
Små̊ arbetsenheter som skapas för något särskilt syfte och som är ansvariga inför Världsstyrelsen. 

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

World Board-approved (Världsstyrelsegodkänd) 
Servicerelaterade informationspamfletter och redskap som godkänts och publicerats av Världsstyrel-
sen efter en nittio dagars gransknings- och inputperiod för delegaterna. Det här materialet innehåller 
praktisk erfarenhet som samlats in från gemenskapen om hur vi ska tillämpa en del av de principer 
som finns i NA:s gemenskapsgodkända och konferensgodkända material. (För mer information lis-
torna för litteratur och servicematerial i bilaga E.) 

https://www.na.org/virtual
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World Pool 
En pool av medlemmars information (World Pool Information Forms) som visar en mångfald till-
frisknande och servicerelaterade erfarenheter såväl som alla förmågor som är nödvändiga för att 
framgångsrikt fullfölja uppdrag på världsnivå̊. Alla medlemmar med mer än fem års drogfrihet är 
behöriga att tas med i World Pool. 

World Service Conference (WSC) (Världsservicekonferensen) 
Konferensen är inte en enhet, det är ett evenemang – en sammankomst av NA:s gemenskap från runt 
om i världen. Den består av region- och zondelegater, medlemmar från världsstyrelsen och verkstäl-
lande direktören för världsservicekontoret som träffas för att diskutera viktiga frågor som rör Ano-
nyma Narkomaners gemenskap. Världsservicekonferensen är den punkten i vår servicestruktur där 
rösten för NA som helhet kan höras gällande frågor och angelägenheter som påverkar vår världsvida 
gemenskap. Konferensen är ett redskap för gemenskapens kommunikation och enighet; ett forum där 
vår gemensamma välfärd självt är ärendet för mötet. 

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

WSC Cofacilitator(s) (Biträden vid Världsservicekonferensen) 
Två̊ personer som håller i CAR- och CAT-relaterade diskussioner och beslutssessioner vid Världsser-
vicekonferensen. Väljs av Världsservicekonferensen. 

Zonal Delegate (ZD) (Zondelegat)
Deltar vid WSC som röstberättigad deltagare från en befintlig NA-zon med två̊ eller fler regioner utan 
säte eller gemenskaper. Är ansvarig för att bidra till kommunikationen mellan zonen och världsser-
vice under hela konferenscykeln. 

Zonal Forums (Zonforum) 
Serviceinriktade delnings- och/eller ärendesessioner sammansatta av flera regioner som tillhandahål-
ler medel genom vilka NA-gemenskaper kan kommunicera, samarbeta och växa tillsammans.
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