Offentlig Informasjon
og NA-medlemmet
Å bringe NA-budskapet videre er blitt en
viktig del for mange av våre medlemmers
tilfriskning, og har hjulpet noen av oss til
å oppdage og utvikle våre evner. NA-budskapet om tilfriskning kan nå veldig mange
mennesker ved din hjelp. Deltagelse i OI-komiteen gir deg en sjanse til å kunne utgjøre
en positiv forskjell i livet til andre.

Hva er Offentlig Informasjon?
OI-komiteens rolle er å sikre at klar og
korrekt informasjon om NA er tilgjengelig
for offentligheten. Etterspørselen etter informasjon om vårt fellesskap er større enn
noensinne. Å være en del av en komité som
bringer rusavhengige som fortsatt lider til vårt
fellesskap er en belønning som ikke kan bli
uttrykt, bare erfart.

Hva er NA-medlemmenes ansvar?
Vi må ta ansvar for vår oppførsel ute blant
andre når vi forteller at vi er et NA medlem.
Det er en form for offentlig informasjon. Hver
og en av oss kan bli sett på som en representant for NA av de som ikke er kjent med vårt
program. Måten vi ivaretar våre møtelokaler
og stedene vi har våre sammenkomster,
påvirker også offentlighetens syn på NA som
helhet.
En annen form for offentlig informasjonsservice forekommer når forespørsler
om informasjon eller en presentasjon av
Anonyme Narkomane blir gjort. Når en forespørsel blir lagt frem, skal et medlem av OI
komiteen kontaktes. Hvis et komitémedlem
er utilgjengelig, bringes forespørselen til en
gruppeservicerepresentant (GSR) eller lederen i Området. Vi behandler forespørsler på
denne måten fordi hver forespørsel fortjener

øyeblikkelig og hensiktsmessig oppmerksomhet. Når du får en forespørsel, husk at
den ikke er personlig, men en forespørsel til
Anonyme Narkomane som helhet.

Hva er viktig med anonymitet?
Dette er et ”vi”-program, og i offentlig
informasjon begrepet om at ”jeg kan ikke,
men vi kan”, så er dette vitalt. Vårt åndelige anonymitetsgrunnlag kan bli alvorlig
skadelidende av medlemmer som opptrer
selvstendig.
Vi oppgir ikke våre etternavn eller opptrer i media som medlemmer av Anonyme
Narkomane. Som en del av vårt åndelige
tilfriskningsprogram, unngår vi å fremheve
oss selv til fordel for en mer ydmyk type service. Vår erfaring er at medlemmer som i sitt
forhold til NA blir ”media stjerner”, risikerer
å plassere sitt åndelige tilfriskningsgrunnlag
i fare, så vel som at de gir offentligheten et
unøyaktig bilde av tilfriskning i NA.

Hvordan blir medlemmer
involvert?
Alle medlemmer har en plass i den offentlige informasjonskomiteen. OI verdsetter og
trenger dine innspill, forslag, tilbakemeldinger og deltagelse. Vi inviterer deg uforbeholdent til å komme på ett OI-komitémøte. Som
de fleste servicekomiteer trenger OI alltid
hjelpsomme hender og villige sjeler.

Hvordan blir arbeidet gjort?
Grupper møtes og danner en Område
servicekomité (OSK). Offentlig informasjonsservice blir besørget av en underkomité til
OSK. OI-komiteen mottar forespørsler om
informasjon fra mange forskjellige kilder, så
som enkeltpersoner, byråer, og media.
Noen av de måtene vi fremskaffer informasjon til offentligheten, inkluderer:

1. Å besvare ønsker om speakere, fra kirker, sivile organisasjoner, skoler eller
media.
2. Å utvikle og distribuere plakater, løpesedler og annen offentlig annonsering,
for å informere offentligheten om hvordan å nå oss.
3. Læredager og workshops.
4. Å sende møtelister, informasjonsbrev
og brosjyrer til mennesker som kanskje
kommer i kontakt med rusavhengige.
5. Å samarbeide med hospitaler og institusjonskomiteen i overlappende prosjekter.
6. Der egne telefon- og kontorkomiteer
ikke eksisterer, kan en OI komité kanskje være ansvarlig for å betjene en
telefontjeneste.
For å bli involvert i noen av disse aktivitetene, snakk med en GSR eller noen fra din
lokale OI-komité. Vi kan ikke beholde det vi
har uten å gi det videre. Service i Offentlig
Informasjonskomiteen tillater oss å gjøre
nettopp dette.
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