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www.na.org/virtual  
resurser på skärmen  

ladda ned den här bilden för era möten

NYA ARTIKLAR 
Vi har två nya böcker att presentera! 
Den elektroniska versionen av Just for Today har just publicer-
ats. Ingenting kan ersätta de slitna papperskopiorna av JFT som 
många av oss har, fyllda med medlemmars namn och drogfria 
datum, men en trevlig sak med elektroniska böcker är att de är 
så lätta att söka i. När ni blir ombedda att dela om ett visst steg 
eller princip är det bra att kunna söka i en e-JFT efter alla inlägg 
i ämnet. Och när vi har NA:s böcker laddade på våra telefoner 
har vi alltid tillfrisknandelitteratur med oss när vi behöver det. 
Länkar till alla e-böcker finns på: www.na.org/elit.
Vi som är gammaldags och behöver känna en bok i våra hän-

der kan se fram emot den nya 60-årsjubileumsboken White 
Book, som kommer snart. Ni kanske minns att vi 

tillkännagav idén i juni 2021 (www.na.org/fipt).
1961 lades traditionerna till det som hade kallats 
det Little Yellow Booklet. Vid den tiden public-
erades häftet med ett vitt omslag för att bli den 
första versionen av Lilla vita häftet (Little White 

Book (LWB)). Under årens lopp har LWB översatts 
till dussintals språk och tretton av dessa översätt-

ningar innehåller lokala personliga berättelser: afri-
kaans, angliserade versionen, filippinska, franska, 

italienska, litauiska, norska, portugisiska [Brasilien], 
ryska, spanska, svenska, ukrainska och zulu. Denna 

60-årsjubileumsutgåva samlar engelska översätt-
ningar av alla åttiofem av dessa berättelser samt de 

När vi skriver detta nummer av NAWS News närmar sig 
2022 års virtuella World Service Conference snabbt. 
Nästa NN kommer att publiceras efter WSC och inne-
hålla en sammanfattning av vad som händer där. Under 
tiden kan ni hålla er uppdaterade om världsservice-
nyheter via NAWS Update-e-postutskick, som skickas 
till alla NN- och JFT-prenumeranter (www.na.org/sub-
scribe) och genom att följa oss på Instagram (@narco-
ticsanonymous och @naglobalevents för konvent- och 
evenemangsflyers).

Vi är fortfarande tacksamma för att få tjäna er. Mejla oss 
alla eventuella problem eller frågor – eller för att dela 
mer er om vad som fungerar i er lokala NA-gemenskap: 
worldboard@na.org. 

UTMANINGAR I LEVERANTÖRSKEDJAN
NA har ingen åsikt i yttre frågor, men vi känner av effek-
terna av vissa saker som händer i omvärlden. NA World 
Services upplever för närvarande utmaningar i leveran-
skedjan som liknar dem som organisationer och företag 
runt om i världen står inför när de kämpar för att beställa 
leveranser och effektivt leverera tjänster till sina medlem-
skap. Precis som de som haft svårt att hitta matvaror i 
stormarknader eller nya bilar att köpa, kan ni ha beställt 
något från NA nyligen och fått som svar att vi har slut i 
lagret. Om så är fallet ber vi uppriktigt om ursäkt. Vi vet 
att NA-litteratur räddar liv och vi gör vårt bästa för att fylla 
varje order vi tar emot, men många av omständigheterna 
med leveranser ligger helt enkelt bortom vår kontroll. 
Vissa råvaror är svårare att få tag på i rätt tid just nu, trans-
porter ligger ofta kvar längre i hamnar eller depåer innan 
de packas upp och lastbilsleveranser har också försenats. 
Vi arbetar för att mildra effekten av dessa faktorer genom 
att inte bara fylla på utan också utöka vårt lager när vi kan. 
Vi tror att vi snart kommer att kunna klara utmaningarna i 
leveranskedjan utan att få helt slut på de flesta 
artiklarna. Ändå blir det allt svårare att hitta rim-
ligt prissatta råvaror (papper, plast, metaller). 
Vi uppskattar ert tålamod och er förståelse. 
Som en påminnelse kan ni köpa elektro-
niska kopior av NA-böcker från länkarna 
som listas på www.na.org/elit, och för 
närvarande läsa broschyrer, häften på 
femtiosex språk och En inledande guide, 
som utvecklades speciellt för nykom-
lingar, gratis online på www.na.org/ips.  
Ljudversionen av Basic Text är också 
tillgänglig för gratis strömning 
eller nedladdning på sju språk här  
www.na.org/audio.
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åtta ur den engelska LWB. Det kommer att bli en underbar 
bok. Den är inte så liten längre! Vi har faktiskt kallat den " Big 
Little White Book " (Den stora lilla vita boken). Den kommer 
att finnas tillgängligt någon gång i mars för femton dollar 
via vår webbutik (www.na.org/webstore), och vi kommer 
att göra ett e-utskick när den finns i lager. 

SPIRITUAL PRINCIPLE A DAY 
Vi kommer att fortsätta att ha kopior av godkännandeut-
kastet av Spiritual Principle a Day till salu i vår webbutik för 
tio dollar plus frakt och hantering fram till Världsservicekon-
ferensen. Ni hittar den genom att söka efter artikelnumret 
(#9146) eller SPAD i vår webbutik: www.na.org/webstore. 
Utkastet publiceras också för gratis nedladdning på 
www.na.org/conference. 
Medlemmar i gemenskaper runt om i världen har bidragit till 
utkastet och SPAD-arbetsgruppen värnade om varje instick, 
oavsett språk eller nivå av engelsk läskunnighet. Arbetsgruppen 
gjorde stora ansträngningar för att läsa allt som skickats in och 
mötte medlemmar från hela världen på en bro av ord. Arbets-
gruppen identifierade gemensamma teman och färgrika fraser 
och vävde samman instickssträngarna för att utveckla sam-
manhängande inlägg. De arbetade hårt för att hitta visdomen 
i varje instick och resultatet är en text som representerar NA:s 
vida gemenskap. Den är verkligen av beroende, för beroende.

RESURSER FÖR VIRTUELLA MÖTEN
Tillsammans med SPAD har vårt andra huvudsakliga projekt 
under denna cykel varit att samla in och utveckla resurser för 
virtuella möten. Vi lade ut en enkät för att samla in synpunkter 
på ett utkast för bästa arbetssätt för virtuella möten (Virtual 
Meeting Best Practices). Vi har tagit ner enkäten, men ni kan 
fortfarande läsa utkastet utan input på www.na.org/toolbox. 
Vi fick bidrag från tjugotvå olika länder (tack!) och arbetar 
hårt med att revidera utkastet. Vi förväntar oss att ha en 
genomgången version utlagd för delegaternas granskning 
nästa månad. 
Glöm inte heller att vi har en samling resurser för virtuella 
möten samt evenemang och serviceutförande som ligger ute 
på  www.na.org/virtual. Om ni har en användbar resurs som 
inte finns där redan kan ni skicka den till oss: wb@na.org. 

INVESTERA I VÅR VISION
Vi fortsätter att göra framsteg mot vårt mål att bli självför-
sörjande genom medlemsbidrag snarare än att förlita oss 
på litteraturförsäljning för att finansiera världsservice. Vi 

har definierat självförsörjande som att täcka minst 70% av 
kostnaderna för service med bidrag. För vårt innevarande 
räkenskapsår skulle det beloppet vara drygt 290 000 dollar i 
månaden. Månatliga bidrag för sista halvåret av kalenderåret 
2021 var drygt 180 000 dollar i månaden. Framsteg!
Alla trender är dock inte positiva. Återkommande bidrag 
från medlemmarna, den mest hållbara källan för stöd, 
har minskat under de senaste månaderna. Dessa siffror 
representeras av hinkarna i den här illustrationen. Vissa 
människor kanske känner att den omedelbara krisen är 
över och även om det är sant att saker och ting är mindre 
skrämmande nu ekonomiskt än de har varit ibland tidigare 
i pandemin, är behovet av att stödja vår service genom 
medlemsbidrag inte mindre akut. Överväg att skapa ett 
återkommande bidrag på www.na.org/contribute om du 
inte redan har gjort det. Låt oss göra pilarna gröna!  

Tack till alla – medlemmar, grupper och serviceenheter – 
som har hjälpt till att höja vattennivån. 
NA är självförsörjande genom medlemsbidrag. Vi accepterar 
inte bidrag utifrån.

Vi har under en tid meddelat att vi ska gå över från PayPal till 
Donorbox för våra betalningsprocesser. Vi hade ursprungligen 
för avsikt att göra bytet den första januari, men vi har skjutit 
fram datumet för att ge alla lite mer tid att göra förändringen. 
Om ni ställer in ett återkommande bidrag före juli 2021 ber 
vi er att avbryta ert PayPal bidrag och registrera er för ett nytt 
återkommande bidrag www.na.org/contribute, om ni inte 
redan har gjort det. För mer information om återkommande 
bidrag, inklusive hur ni avbryter återkommande bidrag via 
PayPal, klicka här för våra vanliga frågo. Det är visserligen för-
virrande eftersom Donorbox tillåter bidrag genom PayPal. Att 
använda Donorbox för bidrag ger er dock mer kontroll över 

https://www.na.org/webstore
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era bidrag (ni kan lättare ändra beloppet, pausa ett bidrag och 
få ekonomisk redovisning) och det gör att vi kan konsolidera 
våra betalningsprocessorer. Tack för er hjälp med detta!

SURFPLATTOR TILL INTERNER
Vi fortsätter att få många förfrågningar från medlemmar om 
surfplattor för interner, så vi kommer att försöka svara på några 
av de vanligaste frågorna här. Ett ökande antal kriminalvårds-
anstalter erbjuder intagna surfplattor som är laddade med en 
mängd olika material, inklusive, i vissa fall, NA-tillfrisknandelit-
teratur, utan kostnad för den intagne. Världsservice måste ge 
juridiskt tillstånd att ladda Anonyma Narkomaners litteratur på 
surfplattor för att uppfylla vårt tilldelade ansvar för att skydda 
NA:s immateriella rättigheter. Vart och ett av dessa avtal innebär 
mycket kommunikation mellan myndigheter, lokala NA-med-
lemmar och NA World Services. Utrymmet på surfplattor är 
begränsat och NA "konkurrerar" med andra organisationer om 
utrymmet. Valet av material lämnas vanligtvis till den intagne. 
De avtal vi har ingått i dessa fall möjliggör nedladdning och 
kopiering av material som för närvarande publiceras på vår 
webbplats – Basic Text som ljudbok, pamfletter och häften 
som White Booklet och Intro Guide. Vi har inte godkänt att 
några böcker ska inkluderas på surfplattor, både på grund 
av upphovsrättsliga och ekonomiska problem. Vi måste fort-
farande vara mycket försiktiga för att inte undergräva våra lit-
teraturinkomster, med tanke på vårt nuvarande beroende av 
den för att fortsätta att göra vårt budskap tillgängligt för de 
beroende som fortfarande lider runt om i världen. Vår försälj-
ning utanför gemenskapen består främst av böcker till åter-
försäljare, behandlingshem och anstalter. Det utgör för första 
gången tjugofem procent av vår bruttoförsäljning. Medan 
vissa myndigheter i USA tillhandahåller dessa surfplattor, till-
handahålls majoriteten av vinstdrivande privata entreprenörer. 
De företag som tillhandahåller surfplattor till institutioner går 
med vinst och vi tror inte att det är klokt eller nödvändigt att 
lägga till hela böcker på surfplattorna. Dessutom har vi inte 
kunnat få de nödvändiga garantier vi behöver för att skydda 
NA:s upphovsrätt av några av dessa företag. Det material vi för 
närvarande har godkänt för att publicera ger beroende gott 
om information om NA och vårt budskap. Vi fortsätter att till-
handahålla papperskopior av Basic Text när interner begär den.
I dagsläget har vi alla dessa avtal inom USA med en handfull 
statliga anstalter, inrättningar för psykisk hälsa och ungdoms-

vård, samt en lokal länsanstalt. Det finns över 3 000 län i USA 
och varje avtal kräver tid och uppmärksamhet. Vi har också 
fått förfrågningar från ett par europeiska gemenskaper och vi 
diskuterar dessa möjligheter. 
En av de viktigaste uppgifterna som gemenskapen har tillde-
lat NA World Services är att skydda NA:s immateriella rättighe-
ter och upphovsrätt på uppdrag av gemenskapen. Surfplattor 
för interner är ett nytt sätt att föra budskapet vidare och vi 
arbetar hårt men försiktigt för att skapa dessa avtal.  

VÄRLDSSERVICEKONFERENSEN 
Som vi sade i början av den här rapporter kommer världs-
servicekonferensen snart. Konferensdeltagarna bestämde 
sig för att ha en virtuell WSC i år (22, 23, 29 – 30 april 2022) 
för att hantera ärenden som inte kan skjutas upp och fatta 
beslut om A Spiritual Principle a Day. Som var fallet 2020 
kommer vi att streama 2022-sessionerna så att alla som är 
intresserade kan vara med och observera. Nästa år, 2023, 
kommer en fullständig WSC att äga rum personligen, för-
utsatt att ekonomiska och hälsomässiga villkor tillåter det. 
Årets virtuella WSC-möte kommer att fokusera på endast fem 
motioner samt diskussioner om konferensens framtid efter 
2023. Interim CAR/CAT publiceras på www.na.org/conference 
tillsammans med korta videor som förklarar de beslut och 
diskussioner som behövs för 2022. 

ATTRAHERA MEDLEMMAR TILL 
SERVICE
Nästa gemenskaps webbinar kommer att hållas den 19 mars 
kl 11.00 – 13.00, Pacific Daylight Time. Ämnet är hur man 
attraherar medlemmar till service. Medlemmar från hela 
världen kommer att dela framgångar och det kommer att 
finnas tid för frågor. Glöm inte: en stor del av USA, inklu-
sive Kalifornien, ändrar tid från standard till sommartid 
helgen före webbinariet.  

klicka för att spela upp en tack-video

https://www.youtube.com/watch?v=GnRSnQfadEg
https://www.na.org/conference
https://www.youtube.com/watch?v=GnRSnQfadEg
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Vi välkomnar era idéer och synpunkter: worldboard@na.org

LONER ENKÄT
Den senaste World Service Con-
ference godkände en projektplan 
för att revidera en av NA:s pam-
fletter och delegaterna valde The 
Loner (Enslingen). Världen har för-
ändrats mycket sedan The Loner 
skrevs 1986 och pamfletten är 
väldigt föråldrad. Vi har lagt upp 
en enköte för att hjälpa till att 
forma revideringen: www.na.org/
survey. Vad tycker ni bör ändras i 
IP? Vi uppmanar alla medlemmar 
att fylla i enkäten som kommer att ligga ute till slutet av 
augusti 2022. Om du har erfarenhet av att tillfriskna som en 
ensling är vi särskilt intresserade av att höra från dig. 
Det är bra att läsa den aktuella pamfletten innan ni skickar 
in era idéer. Den är utlagd på www.na.org/ips. Vi har också 
lagt ut en sessionsöversikt och power point för att upp-
muntra workshops och gruppsammankomster för att disku-
tera pamfletten och ge input.  

RAPPORT FRÅN HUMAN RESOURCE PANEL
Hej från Human Resource Panel. Som ni kanske minns kom-
mer nästa val till WSC (World Service Conference) att hållas 
vid WSC 2023, inte vid det tillfälliga WSC 2022. Vi vill ta tillfäl-
let i akt att påminna alla om relaterad information.

Vi har ett Instagramkonto som ägnas åt konvent- och evenemangsflyers: 
@naglobalevents

Du kan hitta en lista över genvägar i na.org längst ner på About Us -sidan. 
Klicka här för att öppna den. 

NA startar eller startar igen i flera nya NA-gemenskaper i Afrika! Vi jobbar 
på att få ut litteratur till dem. 

Servicedag är den 1 maj. Ett flyer är upplagd på www.na.org/nawsevents 

OR-veckan är 5–11 juni. Låt oss veta era planer: pr@na.org

Det finns ett växande bibliotek med korta videor publicerade på  
www.na.org/videos

Vi ber alla som är intresserade av att nomineras till en ser-
vice post på världsnivå på WSC 2023 att be om en RBZ-re-
kommendation (Region, World Board, Zonal Forum). Vi har 
skapat ett arbetsblad som hjälper serviceenheter att bättre 
förstå de olika rollerna när de identifierar och utvärderar 
potentiella kandidater för sin RBZ-rekommendation. Arbets-
bladet innehåller en översikt över RBZ-processen, en tidslinje 
och frågor att ställa till kandidater. Serviceenheter får gärna 
använda bladet eller anpassa det som de vill. Kopior finns 
tillgängliga i Dropboxen för konferensdeltagare. 
Ni kanske kommer ihåg att konferensdeltagarna under 
gångna år har kunnat nominera "från golvet". Vi tittade på 
de historiska uppgifterna och resultaten var slående. Sedan 
HRP bildades redan 1998 har endast en nominering från gol-
vet, 2002, resulterat i valet av en betrodd tjänare. Detta tyder 
på att WSC värderar HRP:s etablerade nomineringsprocess 
högre än det gamla tillvägagångssättet. Så vi ber också kon-
ferensdeltagarna att använda RBZ-processen för att skicka 
eventuella rekommendationer till HRP. Detta gör det möjligt 
för oss att utvärdera alla kandidater konsekvent och tillräck-
ligt med tid för att ge deltagarna fullständiga kandidatprofil-
rapporter (CPR) på varje kandidat.
Och eftersom valet har flyttats till WSC 2023 försenas starten 
av vår nomineringsprocess ett helt år. Den nya tidsfristen för 
att lämna in en RBZ-rekommendation är den 30 september 
2022. Inlämningar är välkomna när som helst före deadline. 
Som alltid välkomnar vi alla kommentarer eller frågor. Skriv 
gärna till oss hrp@na.org.
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