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I slutet på juli träffades styrelsen för första gången på över
två år på ett fysiskt möte. Det var det första fysiska mötet
någonsin för de fyra medlemmar som valdes in 2020. Virtuella möten varje månad har blivit norm för oss och det kändes fantastiskt att vara tillsammans under ett tak. HRP hade
ett fysiskt möte för första gången
sent i augusti och vi vet att de kände
på samma sätt. Det går inte att kramas genom en skärm!
En stor del av vårt mötet var fokuserat på planeringen av 2023-års
Världsservicekonferens (WSC) inklusive Konferensens agendarapport
(CAR:en). Det här numret av NAWS
News täcker många av ämnena som

ATT STARTA UPP KONFERENSENS
AGENDARAPPORT (CONFERENCE
AGENDA REPORT (CAR))
Konferensens agendarapport på engelska kommer att
läggas ut senast den 30 november och de översatta versionerna senast den 30 december. (Glöm inte att ni hittar
viktiga datum och deadlines på www.na.org/dates.) För
de två senaste konferenserna 2020 och 2022, skickade vi
inte ut papperskopior av CAR:en utan lade ut den online för
gratis nedladdning. Det verkade fungera bra och vi tanker
använda samma sätt för WSC 2023. Vi har inte tryckt några
exemplar av NAWS publikationer på över två och ett halvt
år och det sparar på ekonomiska och mänskliga resurser.
Det ser ut som om det blir ungefär tjugofem motioner i
CAR:en med ungefär hälften ställda av Världsstyrelsen och
hälften av regioner och zoner.
Om ni vill börja titta på några av frågorna
som det kommer att fattas beslut om vid WSC
2023, titta igenom power point presentationen om WSCs framtid som ligger online på
engelska och spanska på www.na.org/conference. Styrelsen rekommenderar ändringar
för konferenscykelns längd, policy för finansiering och publikationsdatum för CAR med
mera. Power point presentationen förklarar
rekommendationerna och ger en bakgrund
av diskussionerna som har lett till dem.

vi fokuserat på och arbete vi har gjort. Mycket av den här
informationen är inte nyheter för konferensens deltagare
som har deltagit i webbmöten och fått NAWS Updates,
men vi tar med det för att informera alla medlemmar.

A Spiritual Principle a Day
finns i lager!!!
Här är länken till boken i
www.na.org/webstore

www.na.org/virtual
resurser för skärmen

ladda ner den här bilden för era möten
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ENKÄTEN SÄGER . . .

ville ge en kort bakgrund och uppmuntrar alla som ha frågor
att kontakta oss på: wb@na.org.
Världsservice har ett filialkontor i Teheran. Precis som våra fyra
andra Världsservicekontor är kontoret i Teheran direkt redovisningsskyldigt till NA Världsservice, Världsservicekontoret och i
slutändan Världsservicekonferensen.
Vi gör vårt bästa, precis som i mång delar av världen, att hålla
priset på litteratur lågt som en anpassning till deras ekonomi
och all nettovinst från litteratur i Iran kan inte föras ut ur Iran
på grund av juridiska skäl. I det förflutna har vi använt överskottsmedel till att hålla workshops och möten inom regionen, stötta lokala workshops och ge nya grupper gratis
littratur. Som alla andra affärsverksamheter har vi försökt att
täcka allmän inflation och ökade kostnader överlag, men vi
hade två år då utgifterna övergick inkomsterna vid WSO Iran.
Inflationen nådde 50% i Iran 2022.
Anledningen till att vi kunnat hålla priserna konstlat låga i
Iran under ganska lång tid är på grund av framsyntheten hos
kontorets chef som skapade ett lager av papper när priset på
varor ökade. Nu är papperslagret och annat råmaterial använt
och givet de ökade produktionskostnaderna har vi planerat
för prisökningar överallt, inclusive Iran.
De medlemmar som eldar på kontroversen verkar ha tagit
fasta på frågan om prisökningar som en möjlighet att röra
upp ilska och harm. Det här är den senaste episoden i ett
pågående och medvetet försök att störa NA Världsservice och
använda upp gemenskapens tid, energi och resurser.
Vi kommer att fortsätta räcka ut handen till Iran och ge vägledning och stöd så som det efterfrågas och tjäna NA:as
gemenskap efter vår bästa förmåga. Vi ber om att enighet kan
återuppnås i Iran.

Sendan 2016 har vi inkluderat en enkät i CAR:en och lagt ut
den på www.na.org för att hjälpa konferensen att prioritera
vilken litteratur och vilket servicematerial som ska utvecklas och vilka ämnen som ska diskuteras. Vi gör en lista av
alla idéer vi får in för project och frågor som är viktiga för
gemenskapen och ber medlemmarna att välja ut vad de
tror är det viktigaste att jobba på och diskutera härnäst. Vi be
också regioner och zoner att göra enkäten. Resultaten från
medlemmar och från regioner och zoner sammanställs och
distribueras till konferensens deltagare för att ge dem kunskap inför deras beslut om projekt. (Resultaten från enkäten
inkluderas som en bilaga till protokollet från WSC.)
Det finns alltid flera idéer för project än det finns mänskliga
och ekonomiska resurser för att genomföra dem och det är
ofta en medlem lämnar in något denne personligen ser som
en fantastisk idé men som gemenskapen som helhet kanske
eller kanske inte ser som någon hög prioritet. Enkäten hjälper konferensen att avgöra vad som hamnar högst och att
fatta strategiska beslut om vad vi ska arbeta på härnäst. Det
här är viktigare än någonsin givet kvarvarande motioner och
projekt som tidigare godkänts av WSC och åtstramningen
av resurser som pandemin resulterat i. Vi har för avsikt att
inkludera alla nyligen inkomna projektidéer – från motioner,
e-post och samtal – i nästa CAR-enkät. Om ni har en idé som
ni skulle vilja se inkluderad – ny litteratur, nytt servicematerial eller ämnesfrågor för diskussione – var snäll och skicka
dem till oss: wb@na.org.

IRANS REGION
Om ni använder någon av NA:s sociala mediegrupper kanske ni har last något om att den iranska regionen har beslutat att trycka sin egen litteratur. Det var faktiskt där styrelsen
också först fick kännedom om saken. Efter att Världsstyrelsen
fick kunskap om de nya besluten i irans RSK har vi gjort vårt
bästa för att hitta vägar att kommunicera. Det är viktigt att
notera att det finns mer än en region i Iran och att det här
beslutet fattades av en region, inte en nationell serviceenhet.
Enligt vad vi erfar fattades beslutet att trycka litteratur av
RSK:et utan att konsultera dess medlemsgrupper. RSK-enheten hade nyligen mote igen och har skapat en arbetsgrupp
för att diskutera frågorna med Världsservice. Diskussionerna
har hittills varit lovande. Vi hoppas att irans region kommer
att ta tillbaka sitt beslut.
Så som man kan förvänta sig har det varit mycket spänningar och disharmoni inom NA Iran över de här frågorna.
Den tråkiga sanningen är att kontroversen har eldats på av
desinformation och rykten som kommit från en del medlemmar utanför Iran som har en historia av liknande försök
att sprida osämja i andra gemenskaper.
Vi har löpande informerat region- och zondelegater om vår
kommunikation med irans region. Det är en situation under
utveckling, men vi ville rapportera om den här. Vi har svarat
på frågor från många medlemmar om det här frågorna. Vi vill
inte ägna hela detta nummer av NAWS News åt frågan, men
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INVESTERA I VÅR VISION

Vår nya skribent/redaktör är MJ Weerts som kommer till oss
från UCLA, där han undervisade i skrivande. Sumit Dagi, en
före detta RD från Nepal som har bott och arbetat i USA
kommer att ansluta sig till oss som administrativ assistent. Vi
är glada att välkomna MJ och Sumit till Världsservice och att
välkomna Bob tillbaka.
Vi har också en ny personal på WSO Iran, Saeed Khosravi,
som ofta varit översättare på NAWS webbinarer. Saeed översätter material och hjälper till att bygga en hemsida på farsi
som kan nås i Iran och är länkad till vår huvudsida na.org.
Tråkigt nog fick vi säga adjö till Pam T, förra månaden. Pam
arbetade med kommunikationsteamet i nästa sju år. Vi önskar henne allt gott på hennes nya äventyr.
Antalet anställda är fortfarande långt färre än de var före pandemin. I början på detta räkenskapsår hade nästa tjugo färre
anställda än före pandemin. Vi hoppas kunna fylla några av

I ett ljusare perspektiv går vi framåt mot målet att bli självförsörjande genom medlemsbidrag. Bidrag från medlemmar
var de högsta någonsin, över två miljoner tvåhundratusen
dollar under det gångna räkenskapsåret som avslutades
den 30 juni 2022. Vi tackar alla som har bidagit, hjälpt till att
sprida information om behovet och organiserat evenemang
för att öka medvetenheten.
Vi ha kommit långt, men har fortfarande lång väg att gå
innan vi når destinationen av självförsörjning. Vi är inte där
ännu.
Världsservice ha drastiskt dragit ner på kostnader. Styrelsen
har en halverad budget för fysiska möten jämfört med förr
i tiden. Vi har fyrtio procent färre personal på kontoret. Vi
har inte publicerat Reaching Out eller The NA Way och vi
har avslutat alla papperspublikationer. Men en del kostnader är bortom vår kontroll; vi står inför ökade kostnader
för varor och kostnaden för den kommande Världsservicekonferensen. Vi vill inte låta alarmistiska, utan vill bara
låta er veta att vi alla behöver arbeta tillsammans för att
går framåt mot självförsörjande genom medlemsbidrag
(www.na.org/contribute).
Vi vill igen tacka alla för allt ni gör för NA. Alla medlemmar
har inte möjlighet att bidra ekonomiskt och det kostar inget
att vara del av NA. Tack för er service och ert engagemang.

WEBINARER
Vi håller ett öppet webbinar varje kvartal. Anmäl er till vilken som helst av våra abbonemang för att få förhandbesked (www.na.org/subscribe) då får ni e-post med
NAWS Update—eller följ bara @narcoticsanonymous på
Instagram. Vi lägger ut flyers för varje öppet webbinar.
Unity Day webbinar var så fantastisk. Genom Zoom och
YouTube hade vi över ettusen kontakter där många var evenemang. Tack till alla evenemang som var med och alla översättare som hjälpte till att göra detta till ett verkligt globalt möte.
Vi har lagt ut en ljudinspelning på www.na.org/webinars.
Vi planerar två extra öppna webbinarer i November
– en med fokuse på offentlig relationsservice i NA
och en om sjukhus och institutionsservice. Var och
kommer att ha medlemmar som delar sin erfarenhet
om en mängd relaterade frågor och kommer att ha
tid för frågor och svar. Alla är välkomna. Kom med
och hör om vad som händer med OR och S&I service
runt om i världen!
• Öppet OR Webbinar lördag, 5 november at 10–11:30
Pacific Daylight Time (17:00–18:30 GMT).
• Öppet S&I Webbinar torsdag, 10 november at
3–4:30 Pacific Standard Time (23:00–00:30 GMT).

PERSONALFÖRÄNDRINGAR
Vi är glada att kunna rapportera att vi har fyllt tre vakanser
vi hade på vårt Chatsworth kontor. Bob Schott kommer tillbaka för att arbeta som OR assistent. En del av en Kanske
kommunicerade med honom i den rollen före pandemin.
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vakanserna under denna cykel så att vi förhoppningsvis ökar kapaciteten att
tillhandahålla mera service. De flesta vakanser är för översättningar, gemenskapsservice och projekt och konferensstöd.

SPAD!! OCH ANNAT OM BÖCKER
A Spiritual Principle a Day är här och den ser verkligen fantastisk ut!! Den finns
tillgänglig i vår webbutik som artikel nr1110 för tretto dollar: here eller på
www.na.org/webstore.
Ni kan också prenumerera på ett mejl om den dagliga läsningen gratis till
inboxen från: www.na.org/subscribe.
Ett av de frustrerande effekterna av pandemin har varit brott i leveranskedjan.
För oss innebär det att vi ibland får slut på artiklar. När det sker tar vi bort artikeln
från webbutiken tills vi har den i lager igen, vilket nyligen hände med 60th anniversary Little White Book. Vi ber om ursäkt för besväret. Boken finns i lager igen
för femton dollar. Artikel nr1501 here eller på www.na.org/webstore.
Det finns en ny buntning av Guiding Principles tillgänglig. För trettiofem dollar
får man en sydd och handnumrerad upplaga av boken med ett koordinerat
bokmärke i en vacker, laseretsad trälåda med ett utvik av Basic Text timeline.
Artikel 1205B: here eller på www.na.org/webstore.

A NOTE FROM THE HRP
Hälsningar från Human Resource Panel. Vi vill ge en sista påminnelse om att deadline för att lämna in RBZ (Region, World
Board, Zonal Forum) rekommendationer is 30 september 2022. Konferensdeltagare hittar läken till online RBZ inlämningsformuläret i HRP mappen i Dropbox. Som alltid välkomnar vi alla kommentarer och frågor. Välkomna att skriva till oss
på hrp@na.org.

Mer bra grejer
Virtual Meeting Basics är nu styrelsegodkänt material och finns utlagt på engelska och spanska
på www.na.org/virtual och www.na.org/toolbox. Tack så mycket till alla so bidrog till projektet.
Det är ett fint tillägg till “the basics.”
Vi har precis bytt ut den urgamla mjukvaran för vår databas (över tjugofem år är antikt för mjukvara!!). Det här är mjukvaran som sparar data om grupper, möten, betrodda tjänare och mycket
mer.
Vi hoppas kunna återuppta publikationen av Reaching Out (www.na.org/reachingout) under
2023, nu när vi har fyllt vakansen för OR assistent. Vi kommer att skicka ut en e-post med NAWS
Update när vi gör det. Om ni har erfarenhet, styrka och hopp som ni vill dela med er av i RO, var
snäll och skicka det till pr@na.org.
Enkäten om drogersättningsterapier så som det relaterar till NA ligger fortfarande ute till slutet
av november: www.na.org/survey. Enkäter är avgörande delar av processen att skapa litteratur
och genom att fylla i enkäten hjälper du oss att höra din röst när vi lägger ramen för möjlig ny
litteratur.
Om ni vill ha mera information om vad som händer på NA Världsservice lägger vi up en power
point med NAWS Update på www.na.org/aboutus som revideras lite då och då.

Fortsätt komma tillbaka allihop. Mer kommer alltid att visa sig!

Vi välkomnar era idéer och er input: worldboard@na.org
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