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“Hver NA-gruppe
bør være…”

“... helt selvforsørget og avslå 
bidrag utenfra.” – NAs syvende tradisjon

Det fortelles en historie fra den første tiden i Anonyme 
Narkomane om at et av våre medlemmer, som var med 
og grunnla NA, ble observert rotende i en søppelbøtte 
utenfor NAs servicekontor. Da han ble spurt om hva han 
gjorde, svarte han at han lette etter fl asker han kunne 
pante for å få råd til porto for å svare på et brev fra et 
NA-medlem i Alaska. Alle servicekomiteer i NA må ha 
stått overfor denne enkle sannhet en aller annen gang, 
at våre medlemmers individuelle anstrengelser kan få 
gjort mye, men villighet alene vil ikke få sendt et brev 
fra California til Alaska, fra Brussel til St. Petersburg 
eller fra Teheran til Dubai.

Denne historien illustrerer de to formene for bidrag 
som beskrives i vår syvende tradisjon. På den ene siden 
bidrar vi med vår tid og energi. Vi går regelmessig på 
møter, deltar på møter og snakker med nykommere 
når vi har muligheten til det. Våre håp og intensjoner er 
viktige, men det er hva vi gjør som teller. Vi involverer 
oss i sponsorskap og service. Vi gir fritt av oss selv, uten 
å forvente noe tilbake. Når vi setter vår takknemlighet 
ut i handling ved å støtte Anonyme Narkomane, får 
vår tro om at “vi beholder det vi har bare ved å gi det 
videre” sann mening.  

“Våre håp og intensjoner er viktige, 
men det er hva vi gjør som teller.”

På den andre siden gir vi penger som bidrar til betaling 
av service som vedlikeholder og utvikler NA. Begge 
disse formene for bidrag er viktige – faktisk bidrar de 
fl este medlemmer med tid, energi og penger – men 
i denne brosjyren fokuserer vi i hovedsak på frivillige, 
økonomiske bidrag. Våre grupper sender rundt 
en kurv, hatt, boks eller fat i løpet av møtet, slik at 
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1 I denne brosjyren bruker vi ordet ”kurv” til å referere til enhver metode 
som gruppen fi nner passende til å samle inn bidrag.

medlemmer kan gi penger.1 Pengene vi legger i kurven 
gjør det mulig for gruppene å holde dørene åpne, og 
til å etablere en imøtekommende atmosfære for den 
skjelvende nykommeren som vurderer å gå inn på 
møtet eller ikke. Pengene som når vår servicestruktur 
støtter service som lar andre rusavhengige, i vårt eget 
nærmiljø og rundt om ellers i verden, få høre at håp 
er mulig. På samme måte som kostnadene for våre 
personlige utgifter – husleie, mat og så videre – øker 
fra år til år, slik øker også hele tiden behovet for mer 
penger til å fi nansiere denne grunnleggende servicen, 
særlig ettersom NA vokser og vi søker nye måter å nå 
fram til rusavhengige på.

Det kan hende vi ser at noen medlemmer gir litt mer 
eller mindre enn andre og lurer på om vi gir “riktig” 
beløp. Å gi vår rettferdige del betyr ikke at alle donerer 
samme beløp. Det betyr at hver og en av oss gir det 
vi kan ut i fra det vi har. Når våre liv forbedres som en 
følge av tilfriskning, fi nner vi ofte ut at vi har råd til å 
gi mer. Kanskje vi føler oss ukomfortable når vi innser 
at snacks eller drikke kjøpt på vei til møtet koster to 
eller tre ganger mer enn det vi la i kurven. Når vi tenker 
over hva som er mest verdifullt for oss, bestemmer vi 
oss vanligvis for å gi mer i kurven når vi kan. Om vi 
har mye eller lite, så er det å gi til vår servicestruktur 
en tillitshandling som hjelper oss å gi slipp på litt av 
vår frykt. Når vi gjør dette, minner det oss på at så 
lenge våre åndelige behov ivaretas, reduseres livets 
problemer til et komfortabelt nivå. Vi har tillit til at 
en kraft sterkere enn oss selv vil komme til uttrykk 
gjennom vår felles bevissthet.

“... å fremme vårt hovedformål ...”
– NAs ellevte konsept

En ofte sitert setning fra Basic Text sier 
“Nykommeren er den viktigste personen på ethvert 
møte, fordi vi bare kan beholde det vi har ved å 
gi det videre.” Våre grupper sett er denne idéen 
ut i praksis på fl ere måter. Ett er et møte kan for 
eksempel en nykommer stå og prate med noen faste 
gruppemedlemmer. En av dem spør nykommeren 
om han eller hun har en Basic Text. Nykommeren 
svarer kanskje med å spørre hvor mye boken 
koster, eller ved å si “Jeg kan sannsynligvis kjøpe 
den i neste uke.” De andre medlemmene smiler, og 
sørger for at nykommeren får med seg boken når han 
eller hun går. Nykommeren sier noe om å betale dem 
tilbake, men svaret er enkelt: “Bare fortsett  å komme 
tilbake, en eller annen gang kan du selv kjøpe en 
bok til en nykommer.”

“Nykommeren er den viktigste personen 
på ethvert møte, fordi vi bare kan beholde 

det vi har ved å gi det videre.”

Å praktisere selvforsørging i NA betyr ikke bare at hver 
og en av oss betaler for oss selv. Vi betaler ikke bare 
tilbake til NA ved å ta vare på oss selv, men ved å hjelpe 
nykommeren til å fi nne tilfriskning. Mange av oss har 
hørt det sagt på møter at “selv om jeg holder meg 
rusfri i hundre år vil jeg aldri kunne betale tilbake til 
NA for friheten jeg har blitt gitt her.” I vår avhengighet 
gjorde vi ikke annet enn å ta, og dette etterlot bare 
tomhet. I NA lærer vi å bli givere, og vi fi nner ut at ved 
å gi, fylles vi opp. I begynnelsen følte mange av oss en 
forpliktelse til å gi tilbake det som så fritt var blitt gitt til 
oss selv, men over tid begynte vi å motiveres mer av et 
langsiktig ønske om å bidra, ettersom vi begynte å se 
det større bildet av hva NA kan være og gjøre.
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Her er noen spørsmål vi kan 
spørre oss selv om hvordan vi 

bidrar økonomisk til NA.

 Hvor mye la vi i kurven i våre første 
tretti rusfrie dager? Første året? Nå?

 Hvordan har vår økonomiske situasjon 
forandret seg siden vi ble rusfrie?

 Refl ekterer måten vi bruker penger på 
det som er viktig for oss?

 Har våre NA-grupper pengene de 
trenger for å fungere bra? Kan vår 
gruppe bidra på andre områder av 
service?

 Hva mer kan gjøres på hvert 
serviceområde for å fremme vårt 
hovedformål, hvis vi hadde pengene?

 Hva mer kan vi gjøre for å hjelpe andre, 
slik vi selv ble hjulpet av NA?

NA-medlemmer som kom før oss sørget for at vi ble 
i stand til å fi nne veien hit. De holdt dørene åpne, la 
penger i kurven for å betale for NA-telefonen og pla-
kater, og tok med litteratur og paneler til institusjoner 
for å bringe NA-budskapet videre. Nå har vi anledning 
til, så vel som et ansvar for, å la andre rusavhengige få 
en mulighet til å høre vårt budskap. Vår økonomiske 
støtte hjelper med å betale for service på alle nivåer, 
lokalt arbeid med å bringe budskapet videre, regio-
nal- og områdeservice og service på verdensnivå, som 
ikke bare hjelper eksisterende NA-fellesskap men som 
også arbeider for å gjøre NA tilgjengelig på nye steder. 
Oversettelsesarbeid, gratis eller subsidiert litteratur og 
arbeidsseminarer for fellesskapsutvikling – all denne 
servicen utføres på vegne av NA som et hele for å gjøre 
vårt budskap tilgjengelig for rusavhengige som frem-
deles lider over hele verden.

De fl este av oss føler et visst eierskap og ansvar for 
service som utføres på NAs vegne. Å bruke vår tid og 
penger på NA gir oss en mulighet til å virkeliggjøre 
det vi føler på en konkret måte, og styrker vår åndelige 
tilknytning til servicestrukturen og programmet. Det 
andre konseptet minner oss på at NA-grupper har “det 
endelige ansvar for og autoritet over NAs service.” Vi 
kan kanskje ha vært på et møte hvor kurven ble sendt 
rundt to ganger fordi det ikke kom inn nok til å betale 
leien første gang, og sett medlemmer grave dypere i 
lommen andre gang. Når det er en klar sammenheng 
mellom pengene vi putter i kurven og NAs behov, 
blir de fl este av oss villige til å gi mer. Til syvende 
og sist tilhører NA oss selv, og et velfungerende 
NA er avhengig av våre anstrengelser. Vi innser at 
vi ikke behøver å vente på at en eller annen del av 
servicestrukturen lider før vi begynner å bidra.

Det er en åndelig tilfredsstillelse i fritt å støtte 
fellesskapet som har reddet våre liv. Vi gir det vi 
kan, vel vitende om at våre bidrag blir en del av et 
verdensomspennende arbeid for å dele tilfriskning.
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“... og må anvendes ansvarlig.”
– NAs ellevte konsept

På hvert nivå i servicestrukturen i NA har vi en eller 
annen gang stått overfor den utfordringen det er å 
forsøke å utføre arbeid med begrensede midler. En 
servicekomité i Anonyme Narkomane forventer for 
eksempel at konventet går med overskudd for å bedre 
økonomien. Men været blir så dårlig at nesten ingen 
kan reise, så konventet får inn mye mindre penger enn 
forventet. Når hotell og andre utgifter er betalt, har 
konventet tapt penger. Som et resultat forbedres ikke 
økonomien, litteraturordre reduseres eller det trykkes 
færre møteoversikter. Betrodde tjenere krangler om 
hvordan situasjonen kunne ha vært håndtert bedre, 
eller om hvordan de skal bruke de få pengene som 
er igjen. Det kan ta måneder, eller til og med år, å få 
økonomien på bena igjen etter et slikt tap. 

Dette scenariet reiser spørsmål både om kildene til NAs 
økonomiske midler og ansvarlig håndtering av slike 
midler. Pengene som betaler for vår service kommer fra 
frie bidrag fra våre medlemmer, så vel som inntjening 
fra egne arrangementer, vare- og litteratursalg. Det 
er imidlertid en grense for når disse aktivitetene 
begynner å fj erne seg fra vårt grunnleggende 
prinsipp om rusavhengige som fritt hjelper andre 
rusavhengige. I vår entusiasme og kreativitet 
kan vi noen ganger planlegge arrangementer og 
innsamlingsbegivenheter som har lite eller ingenting 
å gjøre med vårt hovedformål, og derfor ikke vil være 
passende for oss. Vi kan bruke gruppesamvittigheten 
til å sortere ut slikt og fi nne den rette balansen.

Med en stabil og pålitelig fl yt av bidrag fra medlemmer 
vil vi ikke så ofte måtte håndtere denne typen saker. 
Våre servicekomiteer blir bedre i stand til å utvikle 
praktiske og realistiske budsjetter og å tilby pålitelig og 
eff ektiv service som gjør vårt budskap tilgjengelig på 
en bedre måte. Når vi gir nok penger til våre grupper, 
og våre grupper bidrar direkte på hvert servicenivå, 

stabiliseres vår service, og vi vil ha en mer pålitelig 
tilstedeværelse i nærmiljøet. Våre servicekomiteers 
evne til å legge planer og gjennomføre disse behøver 
ikke å være avhengige av faktorer utenfor vår kontroll, 
slik som hvor mange mennesker som kommer på 
våre arrangementer eller kjøper T-skjorter. Når vi ikke 
lenger er nødt til å gå med store overskudd, kan våre 
arrangementer fokusere på å feire tilfriskning og dele 
vårt budskap. 

Men stabiliteten til våre økonomiske kilder er bare en 
del av bildet. Å ta vare på det vi har er også en viktig del 
av selvforsørging i NA. Våre ressurser er begrensede, 
så de må brukes med forstand. Hvis vi ønsker at vår 
servicestruktur skal fungere bra må vi gi den pengene 
som er nødvendig for å utføre arbeidet, så vel som 
tiden og energien som gjør arbeidet mulig. Midler vi 
gir videre til servicestrukturen eies ikke av en spesiell 
komité, de eies av NA. Våre konsepter minner oss om 
at “når alle nivåene i vår servicestruktur mottar direkte 
økonomisk støtte fra gruppene, blir båndene av 
gjensidig ansvar mellom dem styrket.” (kapittelet om 
ellevte konsept). Som medlemmer er det vår oppgave 
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Måter å bidra på
 Møt opp og ønsk en nykommer velkommen!

 Fei gulvet, hjelp til med å rydde stoler eller tøm 
søpla. Når vi forlater møtelokalet bør det være like 
rent, eller renere, enn da vi kom.

 Bruk tid og energi på service i gruppen, eller 
gi ting og forsyninger som gruppen eller 
servicekomiteene kunne trenge.

 Gi penger på møtene du går på. Husk at om det 
er kroner, dollar, pund, euro eller en annen valuta, 
så er den ikke like mye verdt i dag som den var 
tidligere.

 Gi penger eller litteratur til din hjemmegruppe ved 
feiring av rusfri tid. Du kan også bidra til NAWS for 
hvert år rusfri, eller begge deler.

 Bidra direkte til hvert servicenivå.

 Sett opp regelmessige overføringer til NA World 
Services ved å gå til www.na.org.

 Noen medlemmer etterlater et bestemt beløp i 
sitt testamente eller bo, eller gir penger som en 
minnegave for et medlem som har gått bort. 

 Gjør service.

Se brosjyre nr. 28, Funding NA Services, for informasjon  om 
hvordan gruppene bruker pengene som samles inn på møter.
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å sikre at pengene vi bidrar med brukes ansvarlig 
ved å prioritere våre behov, fi nne kostnadseff ektive 
metoder å utføre service på, velge dyktige og 
kvalifi serte betrodde tjenere, insistere på ansvarlighet 
gjennom oversiktlige økonomiske rapporter og 
oppfordre våre grupper og komiteer til ikke å sitte 
på store pengesummer. Vårt ellevte konsept gjør 
rede for viktigheten av å bruke NAs midler ansvarlig. 
Når vi utøver vårt ansvar som medlemmer, styrker vi 
båndene som binder oss sammen. Vi ser at våre bidrag 
har betydning, og vi er oppmerksomme på om vår 
servicestruktur har det den trenger for å fungere. 

Til sist, prinsippet om selvforsørging i Anonyme 
Narkomane, slik det uttrykkes i vår syvende tradisjon, 
sikrer vår evne til å bringe vårt budskap videre på våre 
premisser. Kapittelet som beskriver andre konsept 
defi nerer klart ansvaret for å fi nansiere service 
som fremmer vårt hovedformål. “Siden gruppene 
har opprettet servicestrukturen for å utføre visse 
oppgaver, så er også gruppene ansvarlige for å sørge 
for de nødvendige midlene.” Våre grupper fi nansierer 
vår service på alle nivåer, slik at vi kan fortsette uten 
påvirkning og kontroll utenfra. Vi aksepterer ikke noe 
bidrag gitt av noen utenfor NA. Alt har sin pris.

Selvforsørging i NA dreier seg om å ta vare på gaven vi 
har fått, frihet fra aktiv avhengighet og muligheten til 
en ny måte å leve på. 

“Sammen kan vi hjelpe til med å sikre 
at tilfriskning er tilgjengelig for alle 
rusavhengige som søker frihet fra 

avhengighetens mareritt.”
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