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Sånt som är på gång i Världsservice
som du kanske vill känna till...
Vi hoppas att ni kommer att fortsätta skicka den här sidan vidare via e-post eller kopiera upp
den till intresserade medlemmar, era DSKer och RSKer. Vi fortsätter att uppmuntra medlemmar
att skaffa sig e-prenumerationer för The NA Way och NAWS News. Det hjälper oss att kommunicera mera
effektivt och att hantera distributionskostnaderna.
Deltagarna vid WSC antog enhälligt informationspamfletten #29, An Introduction to NA Meetings.
Servicesystem projektet: ”överenskommelserna i princip” för servicesystemet antogs med trefjärdedels
majoritet. Dessa kommer så småningom att tas med i A Guide to Local Services in Narcotics Anonymous
(GTLS) som ett alternativ för gemenskaper som vill börja använda sig av gruppstödforum, en lokal servicekonferens och en lokal servicestyrelse. Projektplanen som banar väg för att utveckla resurser och
redskap antogs också. Uppdateringar om detta kommer att läggas ut online allteftersom de blir klara:
se www.na.org/servicesystem.
Traditionsboken: en projektplan antogs som efterfrågar utveckling, granskning och input samt presentation av ett godkännandeformat under denna cykel. Kom med oss på www.na.org/traditions och få mer
information. Workshopmaterialet som vi har lagt ut är kortfattat och enkelt och skapar en mycket bra grund
för diskussioner och input.
OR nyheter: uppdaterade versioner av pamfletterna Membership Survey och Information about NA kommer
snart att finnas tillgängliga, vi strävar efter att släppa dem i juli 2014. De ska uppdateras för att avspegla
resultaten i 2013-års medlemsundersökning. Under den gångna cykeln fick vi in 16 750 svar på enkäten. Vi
håller webinarer en gång per tre till fyra månader om OR, S&I och stegarbete för intagna. Vänligen skriv till
PR@na.org eller HandI@na.org för att anmäla er till de här medlemsdrivna webbmötena.
Vi kommer att samordna virtuella arbetsgrupper och projektrelaterade webinarer under den kommande
cykeln. Om ni är intresserade av framtiden för WSC, servicesystemet eller beslutsfattande vid WSC ber vi er
att kontakta oss via worldboard@na.org.
Vi ägnade fem WSC sessioner åt ”Planera för vår framtid” som en global gemenskap. Dessa sessioner gjorde
att vi rör oss i samma riktning. Vi kommer att anstränga oss för att gå vidare med detta under cykeln och
kommer att engagera delegater i det vid workshops på zonforumen.
WCNA 36, Rio de Janeiro, Brasilien, 11 – 14 juni 2015: börja planera för att fira tillfrisknandet med oss. Prenumerera på uppdateringar om evenemanget på www.na.org/wcna for more information.
Ekonomi: vi nämnde i NAWS rapportsession att vi prioriterar långsiktig ekonomisk livskraft under den kommande cykeln, vi fokuserar på att NAWS ska vara hållbart. Utöver detta gav vi en översikt at frågorna som
berörs av FIPT när det gäller Basic Text och bad om medlemmarnas hjälp med att stoppa distributionen av
olaglig litteratur. Vi behöver alla skydda copyrighten för NA:s litteratur.
Gå till NAWS News på www.na.org/nawsnews
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BANDEN SOM
KNYTER OSS
SAMMAN

Trots att arbetet framöver är överväldigande är vi förtjusta
över att servicesystemets överenskommelser i princip fick
stöd av två tredjedelar av delegaterna. Det föreslogs och antogs tillägg i var och en av motionerna som hade med servicesystemprojektet att göra som föreskrev att dessa idéer
ska tas med i A Guide to Local Services in Narcotics Anonymous
som alternativ till de nuvarande serviceenheterna. Vi tror att
tilläggen visade att en betydande majoritet av oss är öppna
för att utforska nya idéer och processer för att förbättra vår
service, om man ser dem som ett alternativ istället för att
vara föreskrivna eller tvingande. För dem som väljer att prova ett gruppstödforum och/eller en lokal servicekonferens
har vi redan utkast på redskap som ska hjälpa medlemmar
i processen och vi planerar att utveckla ytterligare redskap
och även hålla en serie webinarer under kommande cykel.
Vi kommer också att rikta in oss på att ha gemenskapsvida
diskussioner om två av de viktiga processerna som beskrivs
i det här projektet, beslutsfattande och planering. Vi tror att
processerna kan förbättras och att vi kan lära oss av varandra
när vi jobbar med dem oavsett struktur.

EN NY
KONFERENSCYKEL
BÖRJAR
Vi upplevde en produktiv, ambitiös och givande Världsservicekonferens den 27 april till 3 maj 2014. i Woodland Hills,
Kalifornien. Vår skiftande globala gemenskap samlades för
mötet vi håller vartannat år, denna gång med temat ”Banden som knyter oss samman”. Temat bidrog till att inspirera
oss när vi alla arbetade tillsammans i enighet för vår gemensamma välfärd.
Det här numret av NAWS News ger en överblick av konferensveckans aktiviteter och beslut. Den här rapporten återger inte alla diskussioner som hölls vid konferensen. Glimtarna som rapporteras här är helt enkelt sammanfattningar
av en del av konferensens aktiviteter.

Två av våra motioner från CAR:en blev inte antagna. Motion
två och tre hade att göra med att eliminera alternerandes
närvaro vid WSC och NAWS automatiska finansiering av delegaterna. Vi förvånades inte över något av dessa resultat
och anser att alla tankar och diskussioner som följde hjälpte
oss alla bli bättre förberedda för sessionerna om att ”planera
för vår framtid”. Diskussionerna visade att många inte helt
och hållet förstod konsekvenserna av dessa motioner, vilket
skulle kunna ha skapat förvirring och frustration i framtiden
om de hade antagits. De flesta regionerna, sextiofyra av etthundraåtta som röstade på motion tre, var för att eliminera
automatisk finansiering av NAWS, men motionen fick inte
stöd av två tredjedelar, vilket krävdes för att den skulle antas.
Vi tror att vi startade en viktig diskussion – att vi skapar lösningar för framtiden och att vi gör det tillsammans.

WSC 2014 var verkligen en samling av betrodda tjänare med
ett seriöst åtagande, många med bestämda åsikter och stor
passion. Vi började veckan, och särskilt sessionen för gamla
ärenden, till synes oense om en mängd frågor. Vi tror dock
att vi vid konferensens slut hade tagit stora steg för att bygga
konsensus gällande många frågor. Vi vill tacka alla deltagare
vid konferensen för att de var en del av lösningarna. Många
av våra diskussioner var inte menade att lösas eller beslutas
om vid WSC 2014. Vår utmaning, både för NA Världsservice
och för RD-teamen, kommer att vara att tillsammans gå vidare med diskussionerna under den kommande konferenscykeln. Ofta är vi inte särskilt bra på det och därför kommer
världsstyrelsen att diskutera hur de ska kunna stötta oss i
detta under sitt möte i juli. Som alltid är vi öppna för era idéer
och har redan bett dem som är villiga att tjäna i en virtuell
arbetsgrupp att kontakta oss.

Den här röstningen gjorde det tydligt för oss att finansiering
till WSC ska förbli vår prioritet, före arbetsgrupper och andra
WSC-relaterade kostnader. Vi är fortfarande fast beslutna att
hitta mer effektiva sätt att höra delegaternas och gemenskapens röster så att vi kan facilitera virtuella arbetsgrupper och
även prova mera öppna former av webinarer. Det här sättet
att mötas är inte idealiskt för komplexa diskussioner, men vi
tror att alla lämnade WSC 2014 med ett åtagande att försöka
få det att fungera. Vi hoppas att delegaterna fortsätter att
använda diskussionsforumen för att dela med sig om tankar
och vi ber delegaterna att ta sig tid att skicka in återkoppling
från sin gemenskap. Kommunikation går åt två håll, vi behöver och vill ha medlemmars tankar och idéer under den
kommande cykeln. Tillsammans kan vi lyckas!

Vi behöver fortsätta arbeta på vårt diskussionsbaserade beslutsfattande och vi hoppas att vi under den här konferenscykeln kan ha en virtuell arbetsgrupp som hjälper till med
idéer för WSC som kan föra oss framåt och också uppmuntra
diskussioner och input om CBDM i hela gemenskapen. För
WSC:s syften beslutade konferensen att återgå till att ha regionala motioner, inte förslag, i CAR:en medan vi utforskar sätt
att ta upp frågor för världsvida diskussioner. Vi ska fortsätta
att ha förslag i sessionen för nya ärenden vid WSC.
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Vi känner entusiasm inför 2014-2016-års cykel som ber oss
att fortsätta ha ett öppet sinnelag, vara villiga att förändras
och att planera effektivt. Som vi alla minns från konferensen,
har vi suttit fast i över tjugo år och vår villighet i ”Planera
för vår framtid” sessionerna hjälpte oss att börja gå vidare
mot en gemensam vision för framtidens WSC. Vi vet att vår
kollektiva entusiasm behöver fortsätta in i våra kontakter i
zonforumen och i vår kommunikation med varandra och
som alltid kommer vi att fortsätta be om er hjälp i att hålla
entusiasmen levande.

för de bästa butikerna, restaurangerna och andra lokala resurser. Vi vill ge dem ett hjärtligt och uppriktigt tack för deras outtröttliga ansträngningar under hela konferensveckan:
”Tack!”
Vi fortsatte i samma anda och den första sessionen (som
passande nog hette ” First Things First”) var det officiella öppnandet an den trettioandra världsservicekonferensen söndagen den 27 april exakt klockan nio. Först fick vi veta att vi
hade etthundrafemton regioner med säte på plats representerade av etthundratolv delegater och åttiotre alternerande.
Tyvärr kunde inga delegater från Le Nordet i Frankrike eller
Nepal närvara. Hellre än att alla skulle presentera sig bad vi
regioner som fått säte under 70, 80, 90 och 2000-talen att
dela om sina NA-gemenskaper. Georgia regionen fick säte
1978, Arizona regionen 1984, Portugal regionen 1992 och
Chile regionen 2004. Efter det hade vi en konferens countdown där vi identifierade nykomlingar och veteraner som
varit med på många konferenser. När vi bildade cirkel på
slutet följdes vår stund av tystnad av sinnesrobönen på vart
och ett av de tjugoen språken som talades vid konferensen.
Det finns inte många erfarenheter vid WSC som kan tävla
mot den känslofyllda energin på det här avslutet.

Vi är tacksamma över att projektet för traditionsboken fick
stöd. För närvarande har vi en arbetsgrupp som ska träffas i
juni, vi kommer också att använda oss av riktade webinarer
för att samla input och kommer att hålla workshops för att
få input. IP #29, An Introduction to NA Meetings, antogs och
vi har gått in i produktionsprocessen så att våra medlemmar ska kunna ha tillgång till den snart. Utöver det har vi
grundläggande service, ämnesfrågor (IDT:er) och det trettiosjätte världskonventet i Rio de Janeiro, Brasilien att förverkliga. Konferensen godkände också projektet för offentliga
relationer och vår förhoppning är att vi ska kunna ha rundabordsdiskussioner inom offentliga relationer. Vi behöver
naturligtvis både de mänskliga och ekonomiska resurserna
för att kunna genomföra att detta arbete.

Med det gick vi vidare in i vår gemenskapsbyggande session, ”Banden som knyter oss samman”. Där kunde konferensens deltagare bekanta sig med hur det är att arbeta i
smågrupper och att dela med sig till varandra om de andliga
principerna i tradition ett: kapitulation och acceptans, åtagande, osjälviskhet, kärlek och anonymitet. Sedan fick alla
möjlighet att (skriftligt) reflektera över ”Därför tjänar jag”.

Som vanligt har vi så mycket att prata om med varandra,
men våra sätt att kommunicera är fortfarande den största
och mest överväldigande utmaningen. Att förbli ansvarsfull
inför det förtroende ni gett oss är alltid en prioritet i det vi
gör. Vi fortsätter att omhulda vår vision och är ständigt vägledda av temat från förra cykeln, ”banden som knyter oss
samman”.

HUR VI TOG HAND
OM ÄRENDEN VID WSC 2014

Vi avslutade konferensen med de vanliga avtackningarna för
dem som tjänat WSC. Vi kunde också visa fram en råtext av
en spansk översättning av Living Clean för de spansktalande
delegaterna som var närvarande. Vi tog fram den här upplagan på kontoret med hjälp av vår nya produktionsförmåga.
Det var en fin påminnelse om varför vi alla var där.

Vi hade tre sessioner som förklarade processen för ärendesessionerna. Generella punkter som togs upp var att det
skulle hållas diskussioner innan beslutsfattandet både för
gamla och nya ärenden och att motioner och förslag skulle
vara grupperade enligt ämne. Diskussionerna före ärendesessionerna gör det möjligt att ha mera genomgripande
diskussioner om varje fråga innan vi går in i formell ärendesession och att nå överenskommelser om procedurer såsom
att lämna över eller dela upp en motion utanför formell
ärendesession. Sonderande röstning ger en känsla av var
de beslutande står i en fråga och för förslagens del avgör
den vilka som får stödet att tas vidare i handlingarna. Sonderande röstning sker oftast verbalt, men stående räkning
kan också tas.

ENIGHET OCH VÅR
GEMENSAMMA VÄLFÄRD
Innan världsservicekonferensen officiellt börjar sammanför vi
internationella och lokala NA-medlemmar för en Unity Day
fylld av tillfrisknande och delningar. Lördagen den 26 april,
efter ett öppet forum med världsstyrelsen, njöt vi av en Unity
Day med ett öppet hus och lunch på världsservicekontoret,
en eftermiddag med tillfrisknandeworkshops och en kvällspanel av regiondelegater med en efterföljande fest och
världsmarknad. Den här sortens aktiviteter bidrar till att stärka
banden mellan konferensens deltagare på sätt som enar våra
ansträngningar och som räcker längre än ärendena vid WSC.

Beslutsfattande sessioner är mer formella och använder sig
av WSC:s Rules of Order. Ärendesessionerna ska idealt sett
formalisera beslut som tidigare har diskuterats. Vi gick igenom idéer som vi var överens om vid WSC 2012 för att göra
ärenden mera effektiva (sid. 46 A Guide to World Services in
Narcotics Anonymous).

West End distriktet var värdar för gästfriheten och samordnade volontärer från West End och San Fernando Valley
distrikten och även andra medlemmar från Southern California Regionen. De tillhandahöll transporter till flygplatsen,
skjutsar till lokala möten och ovärderlig “insider” information

För att alla delegater skulle vara på det klara med hur vi kom
fram till vår ärendeprocess som den nu ser et gav vi en kort
bakgrund om beslutsprocesserna har sett ut vid WSC. Pro3
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cessen har utvecklats under många år och kan härledas bakåt till 1993 och inventeringen av världsservice och presentationen av resolutionerna 1996. Resolution A innehöll den
här meningen: ”att uppmuntra en process för konsensusbaserat beslutsfattande”. Vid WSC 2000 antogs förändringar i
beskrivningen av konferensen och en tvåårig cykel antogs.
Med början vid 2002-års WSC använde vi smågruppsdiskussioner som en del av processen. Omskrivning av CBDM i
GWSNA (sid. 8 – 10) antogs vid WSC 2008. Under WSC 2010
lämnades en motion över till världsstyrelsen att utveckla en
plan att utesluta motioner vid WSC. Som ett resultat användes förslag för första gången vid WSC 2012 och Att gå framåt
sessioner vid denna konferens indikerade ett fortsatt stöd för
processen med förslag med en återgång till regionala motioner endast i CAR:en.

FÖLJANDE ANTOGS ENHÄLLIGT
VID WSC 2014.
För ändringar i GWSNA och WSC:s Rules som gäller beslutsfattande vid WSC, att identifiera följande som frågor som vi
vill fatta beslut om vid WSC 2014 och dem vi vill tas upp igen
vid WSC 2016.
För beslut vid WSC 2014:
1. Beslut vid WSC är bindande vare sig de fattas genom en motion eller ett förslag och kräver samma
majoritetsstöd som om de var en motion.
2. Att klargöra i GWSNA och i WSC:s Rules vilka begrepp som gäller för sonderande röstning och beslut och vilken majoritet de behöver ha.
3. Att endast motioner från regioner med säte vid konferensen eller från världsstyrelsen ska finnas med i
konferensens agendarapport CAR:en och att de
motionerna är de som ska övervägas under den formella gamla ärendesessionen.
4. vi ska fortsätta använda förslag för idéer om förändringar av vilken som helst av CAR-motionerna under
gamla ärendesessionen. Alla idéer om att ändra eller förändra gamla ärenden ska tas upp under diskussionssessionen.
5. Under nya ärenden kommer vi att fortsätta använda
förslag för alla idéer, förutom för NAWS budget och
projektplanerna.
6. När utkastet av GWSNA för konferenscykeln är klar
kommer den att skickas till konferensens deltagare
för en nittio dagars granskning. Vi tolkar icke inkomna svar som att man inte har några invändningar.
Idéer som ska utvecklas i framtiden är:

WSC 2014—VAR VI BEFINNER OSS IDAG
Konferensen befinner sig i en övergångsperiod gällande
CBDM och vi vill hitta ett sätt att fatta beslut utan att vara
tvungna att använda parlamentarisk procedur. Processen
som användes vid WSC 2014 var i grunden den samma som
vid WSC 2012. Processen skisserades i motion sju som fick
överväldigande stöd av deltagarna med en viktig ändring.
Konferensen klargjorde att vare sig en idé kallades en motion eller ett förslag så var det ett bindande beslut för WSC
och båda behövde samma nivå av stöd. (För den exakta texten i motioner och förslag som beslutades om vid WSC, se
sammanfattningen av beslut som finns utlagd på konferenssidan: www.na.org/conference.)

A GUIDE TO WORLD SERVICES IN NA
GWSNA förändras varje konferenscykel och återspeglar
besluten som fattas vid WSC. Att skriva specifika texter för
policy på konferensgolvet tycks inte hjälpa våra försök att
komma vidare till en mer strategisk, diskussionsbaserad konferens och att komma bort från ett WSC som domineras av
administrativa detaljer. Samtidigt är det avgörande att ha
tydliga anteckningar som avspeglar besluten vid WSC. Eftersom vi inte har tid eller resurser att göra allt vi vill under den
kommande cykeln har vi ägnat tid åt att identifiera de delar
av GWSNA som det är mest angeläget att ändra till 20142016-års version. De här besluten fattades med insikten att
vi kommer att ha en virtuell arbetsgrupp som ska hjälpa till
att få beslutsfattandet vid WSC att gå framåt och att vi behöver ägna tid och energi i framtiden åt en större revidering
av riktlinjerna.

1. En process och en mekanism för att skicka in, överväga och utveckla idéer för diskussion.
2. Att fortsätta utveckla idéer för användning av CBDM
vid WSC. Världsstyrelsen kommer att vara ansvarig
för det här men kommer att
be delegaterna om idéer och
input och kan skapa en virtuell arbetsgrupp med nuvarande och nyligen avroterade
konferensdeltagare som hjälper till under den kommande
cykeln.
Det finns policy i GWSNA som inte
används för närvarande och konferensen gav stort stöd för att ta bort
4
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dessa ur GWSNA. Det är zonforumrapporter vid WSC, distribution av ljudinspelningar av WSC och begrepp som inte
längre används.

sevärda resurser åt frågorna och nå slutsatsen att vi behöver
förändras, utveckla alternativ och sedan slå bakut när vi ska
fatta beslut. Problemen försvinner inte, vi ”sparkar bara burken vidare” till nästa grupp och går igenom processen igen.”

Utkastet för 2014 – 2016-års GWSNA kommer att skickas ut
till konferensdeltagarna för granskning någon gång efter
vårt möte i juli.

Strategisk planering

Många delegater uttryckte sitt intresse för att vara delaktiga
i strategisk planering och sessionerna för att ”Planera vår
framtid” var utformade för att hjälpa till att åstadkomma det.
Vi var hoppfulla inför att vi genom att engagera deltagarna
skulle kunna forma en vision om var vi är idag och vad vi vill
att vår framtid som ett världsvitt organ ska se ut. Målet med
dessa sessioner var att utveckla en gemensam vision eller en
uppsättning alternativ, inte ett beslut.

PLANERING FÖR VÅR FRAMTID
Som vi redan nämnt höll vi hela fem sessioner om vår kollektiva framtid som ett världsorgan vid WSC 2014. Den inledande sessionen gav deltagarna historiska glimtar av styrelsens strategiska planeringsprocess. Session två, tre och
fyra hölls i uppdelade rum med smågruppsdiskussioner. Två
av de uppdelade grupperna utgjordes av delegater och två
av alternerande och en var spansktalande delegater och
alternerande. Världsstyrelsens medlemmar var fördelade i
grupperna och vi ledde också diskussioner tillsammans med
NAWS-personal. Den femte sessionen var en storgruppssession när vi satt i grupper vid runda bord.

NA IDAG
Enligt information om möte i de regionala rapporterna har
NA idag 63 000 möten i veckan på sjuttiosju språk, vilket är
väldigt lång från vad det var 1982 när Basic Text godkändes
för första gången och vi hade mindre ån 3000 NA-möten.
Även om vi har vuxit otroligt under trettio år är vi inte färdiga
med våra ansträngningar. Vi behöver fråga oss: ”Hur kan vi
bättre föra vidare budskapet om tillfrisknande till de beroende som fortfarande lider där NA inte finns och vilka grupper
av beroende finns inte i NA idag?” Att svara på de frågorna är
en utgångspunkt. Sedan behöver vi se över våra ansträngningar inom offentliga relationer. NAWS Membership Survey
(medlemsenkät) säger oss att femtiotvå procent av våra
medlemmar hittar NA genom behandlingar. Ändå finns det
en stor grupp professionella som av olika anledningar inte
vill föreslå NA för sina beroendeklienter. Detta tycks peka på
att vi behöver förbättra våra samverkande ansträngningar
och vår kommunikation med professionella. Att tillhandahålla aktiv service inom offentliga relationer är en väsentlig
del för att får vår gemenskap att växa, att utveckla gemenskapen.

WSC har blivit så stort att det är svårt att gå vidare med komplexa diskussioner. Genom att dela upp oss i fem samordnade grupper som alla talade om samma frågor, verkade det
som om vi gjorde framsteg som tidigare inte varit möjliga.
Det här var första gången vi provade att utveckla konsensus
som konferens om en bred fråga där vi började från ett tomt
blad och vi var faktiskt överraskade av hur produktiva den
här serien sessioner var.
Sessionerna planerades som ett svar på det delegaterna
mest ville prata om vid den här konferensen. Prioriterade frågor inkluderade servicesystemet, konferensens framtid och
säte vid konferensen vilket ledde oss kollektivt till frågan om
att planera vår framtid tillsammans.

Historiska höjdpunkter

Det historiska perspektivet varierar stort från en medlem till
en annan. En del som var vid WSC 2014 var engagerade i
ansträngningar för att förbättra serviceutförande under
1980-talet medan andra inte ens var drogfria då. Under vår
historia har vi haft tre seriösa och fokuserade försök att förbättra vår service:
•

Ad hoc NA-service projektet under sena 1980-talet och
tidiga 1990-talet

•

Inventory, Composite Group (CG), Resolution och Transition Groups (RG & TG) från mitten till sent 1990-tal

•

Servicesystem projektet under det senaste årtiondet

Vi ägnade inte vår begränsade tid tillsammans vid konferensen åt att fokusera på det förflutna. För att ge en bakgrund
för den här sessionen hade vi tidigare lagt ut rapporterna
från RG och TG på na.org.
Dessa tidiga diskussioner har fortsatt under åren med få eller inga lösningar. Som vi sade i 2014-års konferensrapport:
”Som gemenskap har vi under årtionden kämpat med hur vi
ska förbättra vårt system. Vi har ett mönster av att ägna av5
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Vi gav en återblick av dagens utmaningar så som de uttrycktes i de regionala rapporterna. Noterade utmaningar inkluderar
ekonomi och betrodda tjänares deltagande (eller brist på deltagande). Den vanliga listan av svårigheter fortsätter med kommunikation, geografiska svårigheter, gemenskapsutveckling och tillväxt och konflikter/oenighet inom regionen. Men trots
utmaningarna som tagits upp i de regionala rapporterna fanns där ett budskap om hopp och villighet att tjäna – att göra sitt
bästa för att fullgöra huvudsyftet att föra vidare budskapet till den beroende som fortfarande lider, vilket är och förblir det
starkaste bandet som knyter oss samman.
Deltagarna fick en kort frågor och svar period och fick sedan uppgiften för nästa session – att identifiera NA:s behov idag och
för de kommande fem åren.

Planering av vår framtid, Session 2: NA:s behov idag

Med kreativiteten flödande uppmanades deltagarna att minnas vad de lärt sig om vår historia och från ögonblicksbilden av
NA idag. Med den informationen och med NA:s vision i åtanke ombads smågrupperna att svara på frågan: ”Vad behöver vår
gemenskap för att kunna nå målen i vår vision?” De fick ett exempel; tillgång till NA:s budskap genom översättningar. När
smågrupperna väl hade identifierat NA:s behov blev de ombedda att identifiera vad som var viktigast. Varje bord fick rapportera sina tre högst prioriterade svar och liknande prioriteringar grupperades på en tavla längst fram i rummet. På väg ut från
sessionen fick var och en markera vad de ansåg vara de tre viktigaste sakerna på de kombinerade listorna i rummet.
Samma process gjordes i alla uppdelade grupper och klisterlapparna från varje litet bort sattes upp på väggarna så att alla
deltagare kunde se sitt eget och andras arbete. De högsta prioriteringarna för NA:s behov från varje uppdelad grupp sammanställdes och skrevs in i en mind map som visades upp och distribuerades till alla. Som ni kan se i mind mapen prioriterades en av världsservices största utmaningar, kommunikation, också av konferensen som ett behov för NA som helhet.
Den mest uppmuntrande delen av den här sessionen, och de påföljande, var hur lika vi tycks se på behov och utmaningar
som NA står inför. Och inget som identifierades verkar oöverkomligt. För att nå framsteg måste vi helt enkelt ha gemensamma mål och alla göra vår del i att skapa lösningarna. De här allmänna behoven hos NA utgjorde grunden för den tredje
sessionen för att ”Planera vår framtid”.
**För en mer detaljerad
version av de två mind
maparna ber vi er läsa
sammanfattningen av
beslut som finns på konferensens sida: www.
na.orgconference.

Planering av vår framtid, Session 3: Anledningen till att vi samlas

Deltagarna möttes igen i de uppdelade rummen i smågrupper. Det övergripande målet för den här sessionen var att diskutera syftet med ett världsvitt serviceorgan som bäst skulle tjäna NA:s behov. Varje lite grupp hade ett exemplar av mind
mapen över NA:s behov som de gick igenom. För att starta processen ombads grupperna att visionera. Alla skulle blunda,
ta ett djupt andetag och föreställa sig att den konferensen vi känner till inte finns. Sedan skulle de fundera över det här: ”Om
konferensen inte finns, vilka skäl finns det för oss att samlas som ett världsvitt organ för att uppfylla NA:s behov och föra oss
närmare vår vision?” De fick ett exempel: ”att utbyta tankar och erfarenheter för att svara an på globala behov” för att säkerställa att deltagarna förstod vilket arbete de skulle göra i den lilla gruppen.
Smågrupperna identifierade rollen/skälet för ett världsvitt organ och prioriterade åter igen sina tre vikigaste skäl. Skälen som
alla smågrupper kom fram till skrevs ner och liknande skäl grupperades och åter igen fick deltagarna markera vilka de ansåg
vara viktigast.
Och så hängdes alla klisterlappar från alla smågrupper upp på väggarna så att alla konferensdeltagare kunde titta på dem. De
högst prioriterade skälen från var och en av grupperna hängdes upp och liknande skäl grupperades som förut.
Som ni ser på mind mapen på konferenssidan bröts skälen ner ytterligare och skapade grunden för sessionen ”Planera vår
framtid 4”.
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Planering av vår framtid, Session 4: Alternativ för framtiden

Under den här tredje och sista uppdelade sessionen ombads smågrupperna att utveckla alternativ för ett världsvitt organ.
Skälen till att vi samlas var grunden för alternativen. Deltagarna fick två frågor att fundera över: ”Vem behöver finnas med i det
världsvida organet?” och ”Hur ofta behöver det här organet mötas?” Samma process användes med att prioritera alternativ
och sedan kombinera liknande punkter för att få en fullständig lista på alternativ.
I var och en av de uppdelade grupperna fanns det starkt stöd för någon form av zonrepresentation och ett två till treårigt
mötesschema. Inom den allmänna samsynen fanns det variationer om hur zoner skulle delas in, val av styrelsemedlemmar
från zonerna, vilken funktion en zon ska ha och att använda virtuell teknologi mellan de mötena för det världsvida organet.

Planering av vår framtid, Session 5: Vilken väg tar vi nu?

För den sista sessionen för att ”Planera vår framtid” möttes vi åter som storgrupp med alla konferensdeltagare i samma rum. Världsstyrelsemedlemmarna
som faciliterat var och en av de fem uppdelade grupperna gav en översikt av
sin grupps alternativ för framtiden. När alla fem gruppernas rapporter hade
getts fick konferensdeltagarna i smågruppen svara på fråga: ”Vilken väg tar vi
nu?”.
Smågrupperna pratade om principer som mod och öppet sinnelag, behovet
av en strategisk plan, skapandet av en arbetsgrupp som ska gå vidare med
dessa idéer, användningen av teknologi, kommunikation inom regioner genom workshops om processen och behovet att engagera grupperna för att
samla tillit och stöd för att gå framåt i processen. En del grupper talade om
utformning av arbetsgrupper och en del diskuterade hur zoner skulle skapas
och behovet av att säkerställa att alla zoner fungerar på ungefär samma sätt.
Inga beslut fattades.
Det här kommer att vara det vi mest inriktar oss på och den största utmaningen under den kommande cykeln. Vi arbetar med ett av de efterfrågade redskapen – en karta över zonerna – och kommer snart att skicka ut den för granskning och kommentarer. Som vi ser är utmaningen inte att fatta ett beslut nu,
utan att hålla den
här diskussionen
vid levande och
livlig under de kommande två åren. Det kräver att vi alla är med!!
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Som med allting nytt kanske vi inte vet hur vi ska börja, att
sätta ihop något grundläggande för att fasa in en övergång
kommer att hjälpa gemenskaper att inte känna sig överväldigade när de funderar på en övergång från en distriktsservicekommitté till en lokal servicekonferens och en styrelse
samt gruppstödsforum. Vi inser att det kommer att finnas
variationer beroende på servicebehoven hos lokala gemenskaper. Vi vill ta med alla anpassade varianter och vill alltid
höra ifrån er.

Service System

Det fanns tre motioner som hade att göra med servicesystemet i konferensens agendarapport CAR:en och en projektplan i materialet för konferensens godkännande CAT:en. Det
är värt att notera att allt som har att göra med servicesystemet antogs med åtminstone tvåtredjedels majoritet. Vi rör
oss framåt!

Det övergripande ansvaret för det här projektet kommer att
ligga hos världsstyrelsen. Vi kommer att diskutera hur vi ska
involvera delegater och lokala gemenskaper vid vårt möte i
juli. Vi vet att vi antingen behöver fokusgrupper av betrodda
tjänare som går igenom redskap och material eller att engagera dem som har erfarenhet av fälttestning för att hjälpa
gemenskaper som försöker implementera de nya idéerna.
Utöver det planerar vi att använda oss av webinarer under
den initiala fasen för att nå en bredare publik med minimala
utgifter. Senare under cykeln hoppas vi på mer kontakt ansikte mot ansikte.

Som ett ramverk återger vi motionerna i CAR:en med de
ändringar som gjordes genom diskussioner och beslut vid
konferensen för alla tre motioner: “att inkluderas i GTLS som
ett alternativ tillsammans med våra nuvarande serviceenheter”.
Motion #4: Att i princip enas om att röra oss i riktning mot
ett servicesystem som innehåller gruppstödsforum: diskussionsorienterade sammankomster som fokuserar på gruppernas behov så som den beskrivs nedan. (Se CAR:en för
detaljer) att inkluderas i GTLS som ett alternativ tillsammans
med våra nuvarande serviceenheter.

Det känns som en spännande fas av servicesystem projektet. Vi tillämpar servicesystemets principer i praktiken för att
skapa serviceutförande genom planering, samverkan och
gruppstöd. Det är ännu ett steg mot att svara på frågan: ”Hur
kan vi bäst nå vår vision och nå den beroende som
fortfarande lider?”

Motion #5: Att i princip enas om att röra oss i riktning mot
ett servicesystem som innehåller lokala servicekonferenser:
strategiska serviceorienterade planeringskonferenser så
som be beskrivs nedan. (Se CAR:en för detaljer) att inkluderas
i GTLS som ett alternativ tillsammans med våra nuvarande
serviceenheter.

NAWS RAPPORT
Under den här sessionen vid
konferensen informerade Anthony Edmondson, vår verkställande direktör, konferensens
deltagare om försäljning av elektronisk litteratur, mobil appar,
frågor om Fellowship Intellectual
Property Trust och litteraturdistribution länkat till NA Världsservices ekonomiska hållbarhet.

Motion #6: Att i princip enas om att röra oss mot ett servicesystem som innehåller lokala servicestyrelser: ett organ
som överses av den lokala servicekonferensen och som administrerar det arbete som prioriterats av LSK:n så som det
beskrivs nedan. (Se CAR:en för detaljer) att inkluderas i GTLS
som ett alternativ tillsammans med våra nuvarande serviceenheter.
Vi är glada över att gemenskapen ser ett värde i dessa komponenter för servicesystemet och vi ser fram emot att höra
ifrån medlemmar allteftersom de provar dessa alternativ. När
ni börjar använda de här alternativen ber vi er att skriva till
worldboard@na.org.

Elektronisk litteratur
och elektronisk kommunikation

Till en början trodde en del att distributionen av litteratur
elektroniskt skulle ge en avsevärt positiv ekonomisk inverkan som en större källa för inkomster. Men så är det inte i
verkligheten. Det verkar som om många medlemmar fortsätter att föredra riktiga böcker i papper. På så sätt har inte
elektronisk litteratur inte gett, och förväntas heller inte att
ge, någon dramatisk effekt på försäljningen inom överskådlig tid.

För att hjälpa medlemmar i deras ansträngningar finns det
i projektplanen som antogs en lista på ett antal uppgifter
för den kommande cykeln. Vi planerar att fortsätta utveckla
redskap och resurser för lokal implementering av idéerna för
servicesystemet, planering av mentorskap, gruppstöd, konsensusbaserat beslutsfattande och projektbaserad service
osv. Som vi nämnde ovan kommer vi att fortsätta samla input om hur lokala gemenskaper anpassar idéerna som kom
ur servicesystem projektet så att de passar de lokala behoven. Att samla den erfarenheten och de bästa arbetssätten
kommer att göra det möjligt för oss att göra utkast med generella idéer för att hjälpa gemenskaper att gå över till ett
nytt system.

Appen för att söka efter möten fortsätter att bli alltmer populär. Vi ber alla regioner att säkerställa att deras möteslistor
är aktuella. Den ökande takten som denna app laddas ner
gör att vi blir mer motiverade att sträva efter att ha korrekta
möteslistor. Det är särskilt viktigt när våra medlemmar börjar
sina resor under sommaren som är på väg. Många medlemmar som besöker olika platser vill kunna gå på möten på
8
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sin semesterort och deras möjlighet att höra budskapet ar
beroende av korrekt information om möten.

samarbetat medan andra har vägrat. Under de kommande
månaderna kommer vi att rapporterna om hur vi fortsätter
att lösa detta problem.

NAWS faciliterar flera webinarer – OR, S&I, stegarbete för intagna och regionala servicekontor. Medlemmar som deltar
i webinarerna delar med sig av de bästa arbetssätten och
pratar om utmaningar och lösningar på dem. Den här teknologin har också använts med servicesystem projektet för
att utveckla redskap och under fälttesterna och för att samla
input för traditionsprojektet. Vi planerar att utöka vår användning av webinarer för
att stötta projekt under den
kommande cykeln.

Regionala Servicekontor

Regionala servicekontor startades ursprungligen för att
göra litteraturen tillgänglig för distribution och i en del fall
för att tillhandahålla service för grupper och distrikt. En del
regionservicekontor fungerade som mötesplatser för underkommittéer. Allteftersom de beställde och betalade för
litteratur fick de allt större krediter. För många år sedan fick
de på egen begäran genom ändringar i försäljningspolicy
tillåtelse att fungera med färre begränsningar och en del har
varit väldigt framgångsrika. Även om vi har försökt att hjälpa
en del kontor att komma till rätta med sina problem har flera
av dem stängts och fortfarande haft skulder för litteratur till
NAWS. Våra revisorer föreslår regelbundet att vi avskriver
fakturorna som förfallna skulder. Trots de rekommendationerna anser vi att det är viktigt att förvänta sig betalning för
en skuld som någon ådragit sig. Det här verkar stämma med
vår sjunde tradition. Det var en lokal gemenskap som hade
förfallna fakturor i femton år och tog det här ansvaret på sådant allvar att de betalade under fem år för att bli skuldfria.

Vi håller på att uppdatera
vårt bokföringssystem vilket
inkluderar en uppdatering
av varukorgen. Vi är medvetna om att erfarenheter
med varukorgen har varit frustrerande för många
medlemmar. Vårt mål med
uppdateringen är att göra
varukorgen mera användarvänlig. Vi förväntar oss att
arbetet ska ta fyra till fem
månader.

Vi påminner de regioner som har ett servicekontor att ständigt vara medvetna om kontorets ekonomi. NAWS kommunikationsprocess med regionala servicekontor som har problem inkluderar nu RD:arna och andra regionala betrodda
tjänare i kommunikationsflödet eftersom man behöver ta
tag i ekonomiska problem som påverkar regionservicekontorets förmåga att ansvar för sina skyldigheter.

Fellowship
Intellectual Property
Trust

1991 fanns det en NA-medlem som tryckte och distribuerade sin egen version av Basic Text. Många av oss minns att
det här var en mycket smärtsam tid i vår historia och den
olagliga tryckningen slutade i ett rättsfall. Vi lärde oss uppenbarligen inte av denna splittrande, smärtsamma agerande
av några av våra medlemmar 1991. Ännu en gång tycks det
finnas en grupp medlemmar som av olika anledningar har
beslutat sig för att distribuera en egenpublicerad version av
Basic Text i några gemenskaper och det skapar en växande
nivå av konflikt i en del av dessa gemenskaper. Världsservicekontoret har ansvaret att skydda gemenskapens immaterialrätt. Vi försöker alltid att göra det utan att behöva gå till
domstol. Vår erfarenhet är att domstolar inte löser den här
sortens problem. Lösningen ligger i gemenskapens vilja. Det
är när gemenskapen beslutar att den här sortens beteende
inte är acceptabelt som det upphör. NAWS har sagt att vi
inte kommer att dra NA-medlemmar inför rätta utan att ta
upp den här sortens olagliga distribution med konferensdeltagarna vid WSC 2014. Vi kommer att fortsätta hålla deltagarna informerade under den kommande cykeln.

Litteraturdistributionssystemet
Vi har använt oss av samma
system för distribution av litteraturen under många, många
år. Allteftersom världens behov
av litteratur har förändrats har
vi anpassat oss till att svara an
på de behoven, men vi måste
göra en mera genomgripande
översyn av hela systemet. Vi
kommer att göra en utvärdering av systemet vi har idag
under denna cykel och skissa
på rekommendationer till gemenskapen om framtiden för
vårt system.

Policy för nykomlingar
vid WCNA

Världsstyrelsen kommer att utvärdera denna policy som
idag är begränsad till nykomlingar med trettio dagar eller
mindre. Vi undersöker hur policyn används för närvarande
och kommer som ett resultat baserat på våra senaste erfarenheter avgöra om den fortfarande är effektiv i sin nuvarande form. Nykomlingspolicyn missbrukades uppenbart
vid det senaste världskonventet vilket medförde att en del

Den olagliga spridningen handlar inte bara om boken som
ibland kallas ”baby blues” utan också distributionen av pdffiler av Basic Text eller andra gratisversioner av texten. Vi har
ringt och skickat brev till några av medlemmarna som är inblandade och visat på gemenskapens tydliga beslut 1991
och igen 1993, men antagandet av FIPT, och bett dem att
de slutar med sin distribution. I en del fall har medlemmarna
9
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behövande nykomlingar nekades möjligheten att uppleva
ett världskonvent.

liskt för den här diskussionen att fokusera på den nyligen
antagna pamfletten #29, Introduction to NA Meetings. Vi
vill fortsätta att uppmuntra medlemmar och grupper att
delta i att skapa nästa bok genom att använda profilerna
för traditionsworkshopar och skicka in era idéer till oss.

Hållbarhet för NAWS

NAWS är egentligen ett hybridföretag mellan en förlagsverksamhet och en serviceorganisation. Vi har ett andligt
uppdrag att säkerställa att vi rör oss mot vår gemenskaps
antagna vision. När vi strävar efter att uppnå visionen och
för att uppnå vårt uppdrag behöver vi ha fokus på NAWS
ekonomiska hållbarhet och fortsätta planera för hur vi ska
fullgöra vårt filosofiska syfte om fem år och längre bort i
framtiden. Vi behöver säkerställa att NAWS förblir friskt så att
våra framtida medlemmar kommer att kunna erfara frihet
från aktivt beroende precis som vi har kunnat.

För mera servicerelaterade ämnen har vi mycket att välja
på. Planering, beslutsfattande och servicesystem är olika
möjligheter. Vi kommer att skicka ut mera information efter vårt första möte under den kommande cykeln.

Servicesystemet

När vi går framåt med servicesystemet beskriver den
här projektplanen en del idéer om hur vi ska stödja gemenskaper som väljer att skapa gruppstödsforum, lokala
servicekonferenser och lokala servicestyrelser. Vi planerar att utveckla redskap och resurser som kan användas
lokalt när det gäller ämnen som planering, mentorskap,
gruppstöd osv. Utöver det kommer vi att samla input från
gemenskaper som implementerar olika aspekter av servicesystemet och erbjuda hjälp till dem som vill ha mera
information eller stöd. Vi hoppas att stärka erfarenheten
hos de medlemmar som redan har GSF:er, LSK:er och
LSS:er genom att sätta dem i kontakt med andra medlemmar och gemenskaper, kanske via webinarer.

En prishöjning med tio procent infördes den 1 januari 2014
för all litteratur utom Basic Text som bar gick upp med fem
procent. Bruttoförsäljningen av litteratur år till dato ligger på
ungefär 678 miljoner över budget i mars 2014 och det har
hjälpt oss att fortfarande ha stabilitet. Men det är en kortsiktig ekonomisk utblick, det är väsentligen vad vi behöver för
att klara av verksamheten från en dag till en annan.
För att vara effektiva handhavare av gemenskapens huvudsakliga servicecenter är det vårt ansvar som styrelse, så väl
som vårt kollektiva ansvar som konferens, att ha en långsiktig ekonomisk strategi. Med minskande trender för distribution av böcker måste vi se på inte vara nuläget utan också
vår framtid.

Traditionsboken

Projektplanen som kommer att göra traditionsboken levande antogs vid detta WSC. Under denna cykel kommer
vi att göra ett utkast för boken, skicka ut den för granskning och input och ge ut ett godkännandeformat av litteraturen. Vi har samlat input för det här projektet sedan
2012 och vi kommer att fortsätta att göra det. Den här
inputen kommer att användas som källmaterial. Vi är
mycket nöjda med det stadiga flödet av input som vi har
fått från en-tradition-per-månad-utmaningen. Den första gransknings och input utgåvas förväntas komma ut i
oktober 2014. Gör en notering i din kalender för att vara
med.

Många av frågorna vi fick in under den här konferenssessionen kom från RD:ar som försökte förstå hur våra pengar
används. Siffrorna är så långt ifrån det som de flesta har erfarenhet av i regionerna så att det kan bli förvirrande. Det är
ofta till större hjälp att se på trender snarare än på specifika
summor i en ekonomisk rapport.

PROJEKT FÖR 2014 – 2016
Alla projekt som föreslogs vid WSC 2014 fick stöd av konferensen. Vid varje konferens erbjuder vi projektplaner med en
tydlig omfattning av vilka en del är ständigt pågående varje
cykel, till exempel ämnesfrågorna. Projektplanen för servicesystemet beskriver några sätt som vi planerar att stödja
gemenskaper som funderar på att göra en övergång till ett
nytt system i linje med de motioner som antogs vid WSC
2014. Projektet för traditionsboken kommer att implementeras tack vare konferensens stöd.

Vi har över fyrtiofem inlämnade namn för potentiella
medlemmar i arbetsgruppen för det här projektet och vill
tacka er för er respons. Arbetsgruppen för projektet kommer faktiskt att träffas före vårt första styrelsemöte och
Bob G kommer att tjäna som kontaktperson och Chris
Corning (chris@na.org) som projektsamordnare. Det här
är medlemmarna som ska vara med:
Bob G – världsstyrelsen och Florida

Vi har ännu inte haft möjlighet att träffas och diskutera vilken
inverkan WSC 2014 har på det vi ursprungligen föreslog i januari. Vi kommer att skicka ut mera detaljer efter vårt möte
i juli.

Mary B – världsstyrelsen och Texas
Arash G – Iran/California

Cristiano D – Brasilien

Elwood K – New York

Ämnesfrågor för diskussion (IDT:er)

Helge B – Tyskland

Det här ständigt pågående projektet kommer att genomföras genom att vi producerar och uppdaterar sessionsprofiler som är till hjälp för att diskutera frågor av intresse
för våra medlemmar och serviceorgan. Nästa steg för att
diskutera vår tredje tradition tycks vara bäst att fokusera på
hur vi välkomnar alla medlemmar till NA. Det verkar idea-

Pamela T – Kalifornien
Terry B – Pennsylvania
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Etta F – Virginia
Khalil J – Georgia
Sian J – UK
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Arbetsgruppen kommer att göra mycket för att föra projektet framåt, men det tar en hel gemenskap för att skapa
den bästa möjliga NA-litteraturen. Vi undersöker möjligheter för olika webinarer för att hjälpa till att hitta riktningen för utkasten och revideringarna. Vi uppmuntrar alla att
delta i diskussionen på diskussionsforumet (http://disc.
na.org/trads), att hålla workshops med materialet på
projektets hemsida (www.na.org/traditions) och att
hålla workshop för granskning och input när det materialet är släppt. Vi är mycket upprymda över att se det här
projektet gå framåt – håll kontakten och engagera dig!

Trots att styrelsen rekommenderade att inte ge nya regionen säte lade flera regioner vid WSC 2014 förslag under nya
ärenden att ge flera regioner säte vid konferensen. Sex regioner presenterades och övervägdes för säte vid konferensen.
En ny region fick säte; den nya regionen för konferensen är
Dominikanska republiken.
Det här är fortfarande ett väldigt känslomässigt ämne för
WSC och ett som är långt ifrån en lösning. Vi förväntar oss
att ha mera diskussioner om det här i samband med våra
diskussioner om framtidens WSC.
Det finns elva förslag som lämnats över till världsstyrelsen
som input. (För den fullständiga texten i dessa förslag, se
sammanfattningen av beslut (Draft Summary of Decisions)
som finns på konferenssidan www.na.org/conference.)
Förslagen har att göra med ämnen som CBDM, frågor om
projektplanen för offentliga relationer, frågor om CAR och
CAT, GWSNA och tydliga format för arbetssätt vid WSC. Under konferenscykeln kommer input från konferensen att ta
upp allteftersom varje fråga diskuteras av världsstyrelsen.
Ett förslag som fick konferensens stöd under nya ärenden
var skapandet av en arbetsgrupp som kommer att föreslå ett
format för en delningssession vid WSC 2016 där RD:ar kan
prata med varandra för att skapa enighet. Förslaget ville ha
en medlem från världsstyrelsen som kontaktperson och arbetet och kontakterna ska ske virtuellt.

Offentliga relationer

Mycket av det vi kallar offentliga relationer finns redan
under grundläggande service i NAWS budget. Vår målsättning är att uppmuntra flera lokala gemenskaper att
samverka med varandra och NAWS under den här cykeln
genom lärodagar för OR och varierande OR ansträngningar. Beroende på tid och andra resurser förväntar vi
oss att föra samman professionella inom relaterade områden för att kunna engagera dem bättre i diskussioner
om Anonyma Narkomaner. Utöver det hoppas vi att kunna skapa en OR-pamflett för professionella som tar upp
medikaliseringen av beroendebehandlingar och NA:s
tredje tradition.

OFFENTLIGA RELATIONER
Så som det förklaras i tradition
tio i Basic Text: “Något av det
viktigaste vi kan göra för att fullgöra vårt huvudsyfte är att låta
människor veta vilka, vad vi är
och var vi finns.” OR-sessionen
vid WSC 2014 tog upp olika sätt
som vi har uppnått det målet
under 2012-2014-års konferenscykel och betonade att OR-service inte alltid ger samma sorts
omedelbara resultat som andra
former av service. Det kräver hårt arbete, uthållighet och tålamod att åstadkomma gradvis förändring i hur NA upplevs
och uppfattas.

De här projekten innebär en hel massa arbete och vi har
också det ständigt pågående ansvaret att rapportera och
samla återkoppling från gemenskapen, den virtuella arbetsgruppen som blev resultatet av diskussionerna vid
WSC 2014, gemenskapsutveckling och resor utöver allt
annat arbete som pågår vid NAWS. Vår förmåga att lyckas
med dessa uppgifter är, vilket vi ofta rapporterar om, beroende av tillgänglig personal och ekonomiska resurser.

Den här sessionen innehöll rapporter och material från NAgemenskaper runt om i världen, med videor med offentliga
meddelanden (PSA:er) från Montreal, Portugal, Israel och
Uruguay. Vi såg glimtar av OR-arbete från Bangladesh, Brasilien, Tyskland, Ecuador, Panama, Arizona och Mexiko där
60 000 möteslistor delades ut på en musikfestival där det
var 220 000 människor. NA i Ungern tilldelades fick ett certifikat av uppskattning och erkännande för sitt arbete med
beroende från myndigheten för sociala frågor. I Iran fick NA
erkännande som en NGO (Non Government Organisation)
genom att framgångsrikt samverka med regeringen under
en period av trettiotvå månader.

Våra medlemmar är ovärderliga i att hjälpa oss konferensrelaterade projekt. Om du är intresserad av att delta eller
om du känner någon som vill hjälpa till, låt oss veta det. Vi
är också intresserade att höra ifrån delegater varför ni tror
att någon kan vara en bra kandidat för ett projekt. Ni kan
alltid skicka den informationen till oss. Vi planerar att anvisa nya medlemmar till de fortlöpande arbetsgrupperna
för redigering av Reaching Out och The NA Way Magazine.
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För att kunna stödja lokala NA-gemenskaper och utöka
vår förmåga att informera allmänheten, professionella och
regeringar om NA, samverkar NAWS tillsammans med NAregioner och distrikt att tillhandahålla resurser och gemensamt delta vid OR-evenemang. Det här är ett praktiskt och
kostnadseffektivt sätt att bredda vår räckvidd. Under den
gångna cykeln såg vi också en ökning av NA-gemenskaper
som delade service och samarbetade. Det finns till exempel
i Pennsylvania ett projekt över hela staten som kommer att
resultera i att kriminalvårdare får information om NA vid ett
utbildningsevenemang i juni. Det blev resultatet av arbete
som gjordes i samband med WCNA. Zonforumet Plains States var värdar för ett evenemang i Omaha, Nebraska som
sammanförde professionella från Nebraska och Iowa vilket gjorde att vi fick in litteraturställ på övervakarkontor på
landsorten. Florida och South Florida regionerna samarbetade eftersom många evenemang hålls i Orlando, trots att
många av de professionella som deltog kommer från alla
möjliga städer i Florida.

I andra OR-ansträngningar har vi regelbundet hållit webinarer med OR, S&I och stegarbete bakom murarna för att
hjälpa medlemmar att dela med sig av sina svårigheter,
framgångar och lösningar. En S&I webinar kommer att hållas
den 26 juni och nästa Webbmöte för OR kommer att hållas
under tidiga september. Intresserade medlemmar kan mejla
PR@na.org eller HandI@na.org för mer information.
Vi är också glada att kunna berätta att vi har mer än 12 000
elektroniska prenumerationer på Reaching Out och nyhetsbrevet har laddats ner över 25 000 gången. Den här resursen
hjälper medlemmar som har blivit inspärrade och visar professionella som arbetar med den gruppen av beroende att
de kan tillfriskna.

NAWS deltog i flera professionella evenemang under den
gångna tvååriga cykeln, till exempel National Association of
Drug Court Professionals Conference där NA är mycket uppskattat. Många deltagare sa att de hellre skulle skicka medlemmar till NA än något annat tolvstegsprogram. Vi utvecklar också en process med 1 500 professionella som stöttar
krigsveteraner som dras inför rätta för drogförseelser.

NAWS Medlemsundersökning

I Macau, Kina, närvarade vi vid International Federation of
NGO:s. Arrangörerna var inte särskilt entusiastiska inför NA,
men det var två delegater från Förenta Nationerna där, en
från Sydostasien och en från Wien, Österrike. Båda kände till
NA från andra evenemang. De presenterade arrangören för
oss och talade med honom om världsvida ansträngningar
att behandla beroende mer humant och om hur framgångsrikt NA kan ara. Som ett resultat av det samtalet har
NA, i samverkan med NA-grupper i Hong Kong, lagts till som
eftervård för behandlingar i Macau.

2013-års medlemsundersökning distribuerades vid världskonventet och lades ut online. 16 750 medlemmar fyllde i
den. Det kommer att vara ännu viktigare för våra medlemmar att delta online när vi har vårt konvent i Brasilien nästa
år eftersom det är sannolikt att det är färre medlemmar på
plats. Vi hoppas att regiondelegaterna kommer att dela med
sig av den här informationen och uppmuntra medlemmar
att delta online när det är dags.
Bland annan informationen i enkäten visar den demografiska profilen, vilket demonstrerades i den senaste enkäten,
ett minskande antal kvinnliga medlemmar och en ökande
medelålder hos NA-medlemmar. Vår genomsnittliga drogfria tid fortsätter att öka, den här enkäten visade på 11,07 år.

Vi fick också en möjlighet att delta vid World Federation of
Therapeutic Communities i Bali, Indonesien, 2012. Vi träffade
Indonesiens president och direktören för rehabilitering för
att hjälpa till att reda ut missförstånd, sådant som att klargöra att NA är en gratisresurs. Nu finns NA i etthundraåtta
terapeutiska enheter i hela Indonesien med affischer med
NA:s tolv steg och tolv traditioner på väggarna i eftervårdsbehandlingarna.

Vår enkät visade att femtiotvå procent av medlemmarna
hade hört talas om NA genom professionella inom behandling. Vi behöver fortsätta bygga på samverkansrelationer så
att beroende som söker tillfrisknande vet att vi är ett bärkraftigt alternativ för dem. Det är viktigt att vi fortsätter att
berätta för professionella vilka vi är och hur vi fungerar, inklusive faktum att vi tror på total avhållsamhet för att tillfriskna.
I enkäten anger medlemmar sin favoritdrog som opiater, vilket tycks avspegla trenden för droger i USA. Dessa beroende
kanske kommer till NA och har föreskriven medicinering för
att behandla sitt beroende, men vi vill ändå och alltid välkomna dem som ännu inte är drogfria så att de kan höra
vårt budskap och få en chans att erfara ett nytt sätt att leva
genom NA.

Läkarna vid American Society of Addiction Medicine (ASAM)
är alltid mycket glada att ha oss vid sina konferenser. Några
hundra ASAM läkare har startat en undergrupp de kallar ”likasinnade läkare” som vill informera andra läkare om att farmaceutiska lösningar inte är lika effektiva som ett tolvstegsprogram som NA för långsiktigt tillfrisknande.
På en behandlings- och kriminalvårdspanel vid WCNA blev
det tydligt att NA är en väldigt effektiv lösning för inspärrade
beroende. Professionella i panelerna vid WCNA delade generöst med sig av sin tid för att kunna vara med oss eftersom
de tror på vad NA är: ett tillfrisknandeprogram som finns i
närsamhället.
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GEMENSKAPS UTVECKLING

Asien och Stilla Havet:

En av de viktigaste utvecklingarna i den här delen av världen
är att NAWS etablerat ett distributionscenter för litteratur i
Bangalore, Indien vilket gör det mycket lättare att få tillgång
till litteratur i zonen.

NA talar nu sjuttiosju språk på mer än 63 000 möten i etthundratrettiotvå länder runt om i världen och ändå har vi
långt att gå innan vi fullgör vår vision. Vi fortsätter att tillhandahålla gratis och subventionerad litteratur på våra fyrtiofem
publicerade språk och vi trycker nu material i flera länder så
att NA-litteratur kommer i händerna på medlemmar där de
finns istället för att blockeras av tullar och avgifter.

NAWS fortsätter att stödja gemenskaper under utveckling i
deras ansträngningar att delta vid APF.
Översättningar i Bangladesh och Pakistan stöds av NAWS
genom att de får översättningsmaterial.

Den här sessionen lyfte fram gemenskapsutveckling under
den gångna cykeln i våra ansträngningar runt om på jorden,
bland annat:

Östra Europa och Ryssland:

Vi har ägnat översättningar och mänskliga resurser i Östeuropa för att hjälpa det området att växa.

Nordamerika:

Workshops med servicesystem projektet hjälpte oss att
möta medlemmar på lokal nivå och inte bara på regional
nivå. Vi uppskattar de lokala gemenskaperna villighet att
bidra till att föra ut SSP till sina medlemmar och prova nya
idéer i sitt serviceutförande.

Det finns nu fem regioner över elva tidszoner i ryssland med
fler än 1300 möten per vecka. De fem regionerna är: Western
Russia, North-West Russia, Ural and Western Siberia, Siberia
och Far East.
2013 åkte NAWS till Siberia och Far East regionerna. Avståndet mellan dem kräver en tio timmars tågresa. Sibirien hjälpte
till med gemenskapsutvecklingsarbete i Far East regionen och hjälpte
medlemmar med projektplanering
för OR och gemenskapsutveckling.

Kontakt med Canadian Assembly of NA förstärkte effektiviteten i OR-arbete i Kanada.
WCNA 35 var värd för det största NA-mötet som någonsin
hållits: på Unity Day mötet på söndagsmorgonen var vi 18
000 i rummet och nästan 10 000 via telefonlinjerna. Det krävdes mycket arbete av många icke-NA-medlem vänner för att
göra detta möjligt. Eftersom vi fick så bra mycket uppmärksamhet i media för Unity Day mötet i San Diego blev många
professionella inspirerade att delta i mötet 2013.

OR är en utmaning i Ryssland eftersom att vara en beroende fortfarande ses som något kriminellt.
OR-arbete under den gångna cykeln har inkluderat ett evenemang
med regeringstjänstemän och
affischer på bussar i Vladivostok
(godkänd av transportdirektören i
staden).

Latinamerika:

Brasilien har upplevt en otrolig tillväxt, vilket har inspirerat
dem att ha nationella zonforum och deras ökande medlemskap och serviceansträngningar är imponerande.

Mellanöstern:

Sibiriska RSK sattes i kontakt med
ordförande i APF:s gemenskapsutvecklingskommitté och
de diskuterar nu att samarbeta om servicen.

Här fortsätter gemenskaperna att samarbeta för att utveckla
litteratur på sitt språk och få NA att växa. NAWS har åtagit
sig att sammanföra dessa gemenskaper vart annat år för att
kunna hjälpa dem att träffas utan att skapa en zon. Flera av
gemenskaperna i Mellanöstern deltar i Asia Pacific Forum
och två är del av European Delegates Meeting.

Det första Ryska zonmötet hölls i en central del av landet
och etthundrafemtio medlemmar deltog i tillfrisknande och
service workshops som faciliterades av medlemmar från
Moskva och från EDM.

Iran fortsätter att vara en stark, färgstark och växande NAgemenskap. En videopresentation från Iran visades. NA i Iran
gör OR och håller workshops mer regelbundet och med
större åtagande än på någon annan plats i världen.

Antalet NA-medlemmar i Kazakhstan växer och Kazakhstan
kan så småningom bli en egen region.

Europa:

Mahmoud C från Iran visade en video och gav en uppdatering om gemenskapsutvecklingsarbete i Afghanistan som
görs med hjälp av APF och NAWS. Han rapporterade att fem
medlemmar som blev drogfria i Iran 2011 reste till Afghanistan för att hålla det första NA-mötet där och för att hålla
workshops för att stödja tillväxten av NA. 2014 har medlemantalet i Afghanistan vuxit till ungefär 1000 medlemmar
som har möten i fyrs städer.

NAWS samordnar EDM:s juridiska organisation genom vårt
kontor i Bryssel.
EDM är ett enastående exempel på konsensusbaserat beslutsfattande och gemenskapsutveckling i handling.
NAWS kunde skicka medlemmar från Quebec till Frankrike
för att delta i workshops om service/översättningar.

Afrika:

Behoven hos kvinnorna i Mellanöstern fortsätter att vara
hjärtskärande, men de gör framsteg sakta men säkert.

En workshop för översättning till Swahili har hållits och rapporterades om vid WSC 2012. Swahili talas i stora delar av
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Östafrika och är det vanligaste språket i Afrika.

kunnat fastställa arrangemangen på grund av att Rio är värdar för VM. För fotbollsfantaster är det ett jätteevenemang.
Lokaler och hotellchefer har otroligt mycket att göra, som
man kan förstå, och det har bidragit till att vi är försenade
med att släppa specifik information.

Sydafrika har en väletablerad NA-gemenskap och Östafrika
växer.
NAWS faciliterade workshops vid det första östafrikanska
konventet (EACNA) som hölls i Tanzania 2013.

Vi ber alla medlemmar som är intresserade att delta eller
funderar på att delta i det här firandet att prenumerera på
uppdateringar för WCNA på www.na.org/wcna. Ni kommer att få informationen så fort den läggs ut.

Vi visade en video från en workshop som samordnades av
NAWS före EACNA där delegater från elva afrikanska länder
deltog. Medlemmarna på workshopen hade aldrig träffats
förut. De skapade ett zonforum: Afri-Can Zonal Forum och
arbetar tillsammans genom månatliga Skype samtal. AZF
kommer troligen att träffas igen i oktober 2014.

Vi ser fram emot att träffa er alla i Rio 2015.

BANDEN SOM KNYTER OSS SAMMAN

Ron M från världsstyrelsen delade sin erfarenhet av två gemenskapsutvecklingsresor till Afrika efter den förra konferensen. Han rapporterade att medlemmarna är unga, energiska
och smarta – och de har samma önskningar i tillfrisknandet
som vi har.

Efter en givande konferens går vi framåt, alltid uppmärksamma på vår gemensamma välfärd och banden som knyter
oss samman. Vårt första möte under den här konferenscykeln kommer att vara den 23-26 juli 2014 Chatsworth, Kalifornien. Vi har ett fullt schema av arbete framför oss med
traditionsboken som ska läggas fram för godkännande vid
WSC 2016, vårt världskonvent som ska ske i juni 2015 i Rio de
Janeiro, Brasilien och att föra diskussioner och idéer vidare
från sessionerna om ”Planera vår framtid” från WSC 2014.
Utöver det kommer vi att rikta in oss på att facilitera kommunikation och utveckla fler redskap som har att göra med
servicesystem projektet för de gemenskaper som ska eller
funderar på att implementera lokal service och gruppstödskomponenterna. Det är inte en fullständig lista över vad vi
har att göra under den kommande cykeln, vi har förslag som
är inlämnade och input att överväga och pågående arbete
med policyn för nykomlingar vid WCNA samt NAWS hållbarhet att ta tag i.

NAWS var också värdar för workshops vid det Sydafrikanska
konventet.
NAWS kommer att delta vid nästa EACNA i May 2014 och
kommer att hålla en workshop om traditionerna i Zanzibar
efter konventet. I Zanzibar finns halvvägshus som många
blandar ihop med NA, så målet för workshopen är delvis att
hjälpa medlemmar förstå skillnaden.
Vi ”vet” alla att NA finns i hela världen, men under sessionen för gemenskapsutveckling vid WSC ser och känner vi
banden som knyter oss samman – genom foton, detaljerade
rapporter och de personliga mötena när beroende rör vid
varandra och hjälper varandra. Världsstyrelsen och NAWS
personal ägnar mycket tid åt att fråga hur vi kan hjälpa till.
Det som krävs av er för att NAWS ska vara effektivt är kommunikation. Skriv till oss och vi kommer att svara. Dagens
skörd är ofta resultatet av frön av gemenskapsutveckling
som såddes för många år sedan.

Vi är tacksamma att Junior B från Brasilien blev omvald för att
tjäna vår gemenskap och vi tackar er för den tillit ni visar oss.
Vi vill också uttrycka vår tacksamhet till de betrodda tjänarna som fullgjort sin service vid WSC 2014. Två medlemmar
från HRP, Mark W från NW Alabama/Florida regionen och
Pat P från Arkansas regionen var klara med sina mandat vid
denna konferens. Vi tackade också Marc G, Wisconsin regionen för hans kompetenta facilitering under de två senaste
konferenscyklerna. Det finns inte ord som kan uttrycka vår
tacksamhet till Jim B som har tjänat i styrelsen i tolv år, varav
en del som ordförande för styrelsen. Alla betrodda tjänare
som avgick fick tillfälle att säga adjö under vår sista lunch
vid WSC. De här medlemmarna har ägnat oräkneliga timmar
under åren för att tjäna gemenskapen och vi är säkra på att
de kommer att fortsätta vara engagerade i service på något
sätt någonstans. Tack från hela styrelsen och all personal vi
NA världsservice.

VALRESULTAT
Konferensen valde en ny WSC Cofacilitator, en medlem till
världsstyrelsen och två medlemmar till Human Resource Panel.
WSC Cofacilitator – Laura B
World Board – Junior B
HRP – Sherry V
HRP – Michael B

Rio Grande regionen
Grande São Paulo regionen
Central Atlantic regionen
Volunteer regionen

UPPDATERING FÖR VÄRLDSKONVENTET
WCNA 36, 11 – 14 juni 2015, Rio de Janeiro, Brasilien

Världsservicekonferensen idag skulle inte vara möjlig utan
det hårda arbetet och engagemanget hos våra översättare.
Vi vill tacka Jay M för hans hjälp med japanskan, Mahmoud C

Brasilien i juni kommer att vara en fantastisk plats att fira vårt
tillfrisknande! Vi hoppas att ni planerar att delta. Vi har inte
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för hans tid och åtagande för översättningar till farsi och José
Luis A från Puerto Rico för hans hjälp med spanskan.

Tack till WSC för ert stöd för att förändra våra externa riktlinjer. Som ni kanske minns ger det här HRP möjligheten
att besluta om ledarskap inom panelen baserat på vad som
fungerar bäst för gruppen av betrodda tjänare. När vi går vidare in i 2014-2016-års cykel kommer Dave J att tjäna som
vår panelledare under ungefär ett år och sedan tjänar Lib E
under resten av cykeln.

Vi har också under åren vid många konferenser haft förmånen att ha vår lugna och kloka parlamentariker Don Cameron med oss. Tack Don för att du hjälper oss att hålla oss i rätt
riktning.
Sist men inte minst vill vi ägna en stund åt att tacka all personal på NAWS för deras engagemang och hårda arbete med
att förbereda konferensen och deras outtröttliga timmar av
arbete.

Under tiden som kommer ska vi fortsätta utarbeta sätt att
stärka nomineringsprocessen. Som alltid tar vi tacksamt
emot era idéer och uppmuntrar er att hålla er a jour med
vårt arbete genom att läsa de här uppdateringarna i NAWS
News under hela konferenscykeln.

Utöver alla tack vi har att erbjuda vill vi ägna en stund för
att uppmärksamma den service som Giner L, delegaten från
California Inland gjort. Hon var en av två delegater som fick läggas in på sjukhus under konferensen. Hon gick bort en kort tid efter att WSC
avslutats.

KALENDER
Vi kommer att skapa deadlines för den kommande cykeln
vid vårt möte i juli.
Förfrågningar om deltagande
(beslutas om kvartalsvis)

FRÅN HUMAN RESOURCE PANEL

15 augusti för oktober – december

Hälsningar från Human Resource Panel. För det första vill vi
tacka Mark W och Pat P för deras fyra år av service. Deras
ledarskap och deltagande var av stort värde för panelen. Vi
kommer att sakna dem nu när de lämnar oss för att gå vidare
till andra serviceåtaganden. Och vi vill välkomna Mike B och
Sherry V till HRP. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med
dem.

15 november för januari – mars
World Unity Day 31 augusti 2014
WCNA 36 11 – 14 juni 2015, Rio de Janeiro, Brasilien
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