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Sinnesrobönen

Vad vi uppnådde

• Det här var det första WSC:et som någonsin
hållits där formella beslut fattades utan
parlamentarisk procedur.
• Irans RD och alternerande RD och Nya
Zealands alternerande RD kunde delta virtuellt
– även under smågruppsdiskussionerna.
• Zondelegater från fem zonforum deltog i
2018-års WSC som icke-röstande deltagare.
Konferensen antog en policy för zonforum
varigenom två eller flera regioner utan säte
ska kunna skicka en zondelegat till framtida
WSC:n med samma ”rättigheter” som regioner
med säte, såsom finansiering och möjligheten
att ta med en alternerande samt att kunna
rösta.
• Vi antog med konsensus ett upphävande av
inspektionsklausulen i FIPT Operational Rules
fram tills att en sådan ändring kan läggas fram
i 2020-års CAR. Vi kom fram till en resolution
om hur vi ska gå vidare med de förfrågningar
som kom in förra året; inspektionen har
genomförts och resultaten finns utlagda på
www.na.org/fipt.

Vi har en ny servicebön

“GUD, ge oss kunskap så att vi kan tjäna I
enlighet med dina gudomliga föreskrifter. Ingjut
i oss en förnimmelse av ditt syfte. Gör oss till
tjänare för din vilja och ge oss ett förbund av
osjälviskhet så att det här verkligen kan vara
ditt arbete, inte vårt, så att ingen beroende
någonstans ska behöva dö av beroendets fasor.”
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WSC 2018

Den första sessionen under 2018-års WSC
avslutades med sinnesrobönen på tjugofem
olika språk.

Vad kan jag
göra?
29 april – 5 maj

Olika sätt att engagera sig i arbetet
• Vi kommer att ordna speciella dagar för att fira
ämnen såsom service och sponsorskap och
kommer att utse en vecka då fokus ska ligga
på offentliga relationer I NA.
• Vi godkände följande Ämnesfrågor för
diskussion (Issue Discussion Topics, IDT:er)
för de kommande två åren. Tack till alla som
deltog i CAR-enkäten. Vänligen se
www.na.org/IDT.
• Att attrahera medlemmar till service
• Att föra vidare NA:s budskap och att göra
NA attraktivt
• Vi antog projektplaner för den här cykeln. Ni
kommer att få höra mera om dem kort efter
att Världsstyrelsen har haft möjlighet att
träffas. Håll utkik efter uppdateringar här:
www.na.org/projects.
• Framtidens WSC
• En ny bok för dagliga meditationer
• Informationspamflett för psykisk hälsa
• Utbildning och redskap

Direkt från
tryckpressarna!

www.na.org/ar2017
Här hittar ni fullständiga nummer av: www.na.org/nawsnews
19737 Nordhoff Place | Chatsworth, California 91311 USA | worldboard@na.org
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VÅRT ÅTAGANDE
VILAR PÅ DENNA
GEMENSAMMA
GRUND

En av de strukna sessionerna skulle ha behandlat Ämnesfrågorna för diskussion (IDT:erna) för 2018 – 2020, Att föra vidare
NA:s budskap och tt göra NA attraktivt, samt Att attrahera
medlemmar till service, men de kommer att behandlas av
konferensdeltagare på ett webbmöte. Det här var de ämnen
som oftast efterfrågades i 2018-års CAR-enkät. Närvarande
vid 2018-års WSC var etthundrafjorton regiondelegater
(RD:ar), tretton styrelsemedlemmar och åttionio alternerande delegater. För första gången var också zondelegater
närvarande vid WSC. Fem zondelegater deltog I WSC 2018
som icke-röstande deltagare och de kom från Asia Pacific
Forum, Canadian Assembly, European Delegates Meeting,
Russian-speaking Zone och Southern Zonal Forum.
Vi prövade många nya processer under den här konferensen. Vår parlamentariker som har varit med vid varje WSC
under årtionden noterade att vi äntligen verkar vilja försöka
låta de nya processerna fungera. Konferensen antog en uppsättning processer som hade antagits på försök
för WSC 2018 som ”permanenta” förändringar,
men höll också med om att vi fortfarande
behöver arbeta på att processa nya idéer.
Konferensen antog alla projekt som föreslogs
i 2018-års Material för konferensens godkännande (Conference Approval Track,
(CAT:en)), inklusive ansikte-mot-ansikte
möten för projektplaner för en pamflett
om psykisk hälsa/sjukdom, en ny meditationsbok och framtidens WSC. Konferensen antog också virtuella arbetsgrupper
och/eller webbmöten för FIPT Operational
Rules and Bulletins, säte vid WSC, lokala serviceredskap, konvent och evenemang och
delegaternas delningssession. Vi kommer att
rapportera mera om alla dessa projekt i framtida nummer av NAWS News och på na.org
efter att världsstyrelsen har träffats för att bilda
de här nya arbetsgrupperna.
Vi är entusiastiska över alla nya möjligheter
som visar sig inför den kommande cykeln – de
nya projekten, arbetsgrupper och styrelsemedlemmar – och
ändå behöver vi som alltid resurser för att kunna utföra allt
det här arbetet. Vi uppskattar ökningen av bidrag till Världsservice under den senaste cykeln eftersom dessa bidrag
bidrar till att åstadkomma de mål som satts av konferensen.
Vi har gjort ett åtagande att göra vårt bästa med det vi har,
precis som ni också gör i era distrikt och regioner. Vi tackar
er för ert förtroende och engagemang, vi skulle inte kunna
göra det här arbetet utan ert stöd. Vi tackar er å världsservicens och alla de gemenskapers vägnar som främjas genom
era bidrag.

WSC 2018
Vår skiftande globala gemenskap samlades den 29 april –
5 maj 2018 i Woodland Hills, Kalifornien, för en produktiv,
ambitiös och lyhörd Världsservicekonferens (World Service
Conference (WSC)). Temat för 2018-års WSC, “Vårt åtagande
vilar på denna gemensamma grund”, hade som mål att främja
enighet och sammanhållning för att föra oss vidare till det
högsta goda i våra serviceansträngningar runt om i världen
och att driva oss framåt i uppfyllandet av vår vision. Många
av dem som närvarade skulle troligen säga att konferensen är den bästa de varit med om på ett tag
och att det fanns en känsla av att gemensamt kunna göra det som ingen av oss kan
göra ensam.
Det här numret av NAWS News ger en översikt av konferensveckans aktiviteter och
beslut. Den här rapporten avspeglar inte
alla diskussioner som hölls vid konferensen.
Höjdpunkterna som rapporteras här är helt
enkelt sammanfattningar av några av konferensaktiviteterna. En summering av besluten
som fattades vid konferensen finns på www.
na.org/conference. Ett utkast av konferensprotokollet kommer att läggas ut när det
finns tillgängligt.
2018-års WSC verkade belysa hjärtat hos engagerade betrodda tjänare som fokuserar på vår
gemensamma välfärd. Sessionen för gamla ärenden, passande kallad Beslut och diskussion om
CAR:en, började tidigare än vid gångna WSC:n.
Den här sessionen började på söndagen den 29
april och avslutades den 30 april. Konferensen
beslutade att ändra tröskeln för att fatta beslut till att kräva
två tredjedels majoritet för alla beslut utom för val, och det
avgjordes i förväg att begreppet konsensus skulle gälla allt
som nådde åttio procents stöd. Vi använde oss av elektronisk
röstning för att räkna ihop röster och processen gick nästan
smärtfritt denna andra gång. Världsstyrelsen hade inte lagt
fram några motioner i CAR:en men några regionala motioner
antogs, inklusive motionen om att erkänna deltagare med
säte som inte kan vara med vid WSC på grund av problem
med visum. Det här beslutet gjorde det möjligt för dem att
delta virtuellt. En av många minnesvärda stunder vid 2018års WSC var när Irans delegat och alternerande delegat och
Nya Zealands alternerande delegat virtuellt kunde delta
i konferensen. Rummet kändes elektriskt när de som var
närvarande vid konferensen kunde se dem och de kunde
se alla närvarande delegater. De kunde till och med delta i
smågruppsdiskussionerna. Vi kände verklig samhörighet.

Unity day och öppnandet av WSC 2018

Innan Världsservicekonferensen officiellt börjar samlas konferensdeltagare och lokala NA-medlemmar i en Unity Day
som är fylld av tillfrisknande och delningar. På lördagen den
28 april njöt vi av en Unity Day som innehöll ett öppet hus
inklusive lunch på Världsservicekontoret, en eftermiddag
med workshops om service och historia samt ett interna2
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tionellt tillfrisknandemöte på kvällen följt av en dans och
en världsmarknad. Den här sortens aktiviteter hjälper till att
stärka banden mellan konferensens deltagare på sätt som
förenar våra ansträngningar och som varar långt bortom
ärendena under WSC.
West End distriktet var värdar för gästfrihetsansträngningarna och samordnade frivilliga från West End och San Fernando Valley distrikten och andra medlemmar från Southern
California regionen. De här lokala medlemmarna fanns tillgängliga under hela veckan för att tillhandahålla transporter
till flygplatsen, skjuts till lokala möten och ovärderlig ”insider” information om de bästa butikerna, restaurangerna och
andra lokala resurser. För deras outtröttliga ansträngningar
under konferensveckan skickar vi ett hjärtligt och uppriktigt
”Tack så mycket!”
Som en fortsättning av Unity Day andan utgjorde vår första session (passande kallad Det första först) det officiella
öppnandet av den trettiofjärde Världsservicekonferensen
på söndagen den 29 april kl 09.00. Närvarande var etthundrafjorton regioner med säte (det finns etthundraarton regioner som har säte). Sextiofem regiondelegater kom från USA,
fem från Kanada och tjugotvå kom från andra länder utanför
USA. Vi bad de tre nyaste regionerna, Grande São Paulo regionen, HOW regionen och Rio de Janeiro regionen, att dela
med sig om information från sina regioner. Vi fortsatte med
en konferenscountdown där vi identifierade nykomlingar till
WSC och långvariga konferensveteraner. Efter att ha samlats
i en ring läste vi efter vår stund av tystnad sinnesrobönen på
alla tjugofem språk som talades vid den här konferensen. Få
erfarenheter vid ett WSC kan mäta sig med den andliga och
känslomässiga inverkan av att samlas i en ring och be på
tjugofem olika språk.

larna stod bredvid varandra i ett begränsat utrymme lutade
sig deltagarna mot varandra för att dela sina frågor och svar
vilket skapade en osannolik intimitet i ett trångt och högljutt
utrymme. När det var dags att rotera avslutade många sina
samtal med en kram, uppskattning av varandra och löften om
att hålla kontakten.
Sessionens co-facilitatorer (team med två regiondelegater i varje) samordnade rotationen av deltagare under tidsbestämda intervall och faciliterade sedan diskussionen i
storgrupp där medlemmar gavs möjlighet att värdera sin
allmänna upplevelse och hur den här sessionen skulle hjälpa
dem att tjäna vid WSC. Den allmänna värderingen var att när
vi får tillfälle att lära känna varandra på en personlig nivå som
det här, kommer vi ihåg att oavsett varifrån vi kommer är vi
alla tillfrisknande beroende som samlas i service för att stödja
NA:s huvudsyfte.
Sessionsprofiler och material för workshopen om våra lösningar och delegaternas delningssession finns i WSC:s Dropbox. Här är länken: https://bit.ly/2tamS4G.

Delegaternas delningssession

Wsc processer

Utöver en session på lördagen med rubriken Våra lösningar
(ett öppet forum som riktas in på lösningar på utmaningar i
NA-service) gav delegaternas delningssession en sorts ”speed
dating” som sista session på lördagen. Deltagarna samlades
i olika rum där stolar hade ställts i två rader mittemot varandra. Varje deltagare fick ett
häfte med tjugo föreslagna
“lära känna” frågor – en del
med fokus på NA-service
och tillfrisknande och andra
om personliga erfarenheter
och liv. Deltagarna möttes
sedan två och två under
två eller tre minuter för att
lära känna varandra bättre.
Häftena innehöll också
blanka sidor där deltagarna kunde anteckna
och samla kontaktinformation om varandra.
Varje rum var fyllt av livliga samtal, skratt och
kramar. Eftersom sto-

Vi är glada att rapportera att de nya processerna för att
strömlinjeforma diskussioner och material i CAR och CAT av
allt att döma verkar ha fungerat bra. Vi kunde ta oss igenom
motionerna på ett effektivt sätt och ge tid för andra sessioner vid WSC. Vi klarade av arbetet med CAR och CAT materialet inom tilldelad tid med utrymme för rimlig vilotid och
inga sessioner sent in på natten.
De nya processerna inkluderade att bygga vidare på arbete
som gjorts för 2016-års WSC och med input från medlemmar
vid 2016-års WSC. Till exempel beslutade vi om resultaten av
CAR och CAT motionerna i samma diskussioner istället för att
gå igenom ibland överflödiga sessioner för beslutsfattande
för att mäta de slutgiltiga resultaten. (Den här ändringen fick
stöd genom konsensus under handuppräckning vid 2016års WSC.) Och om en motion antogs med konsensus under
den första handuppräckningen tillfrågades konferensen om
de ville överväga några ändringar av motionen innan
de gick till en slutgiltig röstning. Med de här arbetssätten
kunde vi i de flesta fall åsidosätta parlamentarisk procedur
och förlita oss mera på en enklare process för att avgöra stödet för idéerna som presenterades i CAR och CAT materialet.
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Vi bekräftade också att alla beslut som stöds av WSC (förutom val) kräver två-tredjedels majoritet för att antas. Införstått vårt intresse att sträva mot stöd genom konsensus för
vilken ide som helst, anser vi att tröskeln av två-tredjedelar
bättre avspeglar den kollektiva rösten hos konferensen och
NA-grupperna.
Vi är tacksamma för allas deltagande under det att vi prövade
de nya processerna och för våra skickliga och tålmodiga
co-facilitatorer som vägledde oss igenom det som ibland
var stormiga och okända vatten. I slutet av veckan bekräftades de nya processerna som procedurer för våra kommande
konferenser. De kommer att finnas med i Summeringen av
beslut för 2018-års WSC och i A Guide to World Services in NA
(2018–2020-års version).
Det var också stort att pröva ett nytt arbetssätt som var
menat att förbättra nya ärenden vid WSC 2018. Som ni kanske minns har nya ärenden förr i tiden vanligtvis kunnat
dra ut på en hel dag (och mycket av natten), bara för att
bekräfta en eller två nya idéer. Efter 2016-års WSC var alla
eniga om att något måste förändras. Det arbetssätt som vi
hade använt oss av verkade inte ligga i linje med andan av
konsensus och var inte ett effektivt användande av vår korta
tid tillsammans. För första gången samlade vi in idéer och
prioriterade dem och de som fick högst prioritet diskuterades i smågrupper. Allt material samlade in och kommer att
finnas tillgängligt som en del av konferensanteckningarna.
Särskilt med det här nya arbetssättet lärde vi oss en hel del
under vägens gång. Vi har redan fått en del fantastisk input
för förbättringar och välkomnar mera. Vi har också idéer och
vi ser fram emot att överväga allt detta som en förberedelse
för WSC 2020.

www.na.org/fipt
alla detaljer för två räkenskapsår, vilket skulle ha ätit upp
våra resurser att ens försöka uppbåda. Som tur var kunde
ledarna från NA Världsservice och den regionala delegaten,
den alternerande delegaten och ordförande i South Florida
regionen träffas vid konferensen och komma överens om en
mera definierad omfattning av inspektionen. Det här gjorde
det möjligt för oss att säkerställa att vi kunde få fram de nödvändiga dokumenten. Den överenskommelsen finns med
i summeringen av beslut från WSC 2018 som är utlagd på
www.na.org/conference.
Inspektionen har sedan dess genomförts och rapporten från
inspektionen finns också utlagd online på www.na.org/fipt,
under rubriken “May 2018 Inspection Report).
FIPT Operational Rules
FIPT hänvisar till rätten att agera å trustens förmånstagares
vägnar, vilket är hela NA:s gemenskap. Majoriteten av konferensen vill inte att en enda region talar för förmånstagaren – för gemenskapen som helhet. Konferensen ville se
en granskning och uppdatering av Article III i Operational
Rules för att kräva att WSC ska kunna fatta den här sortens
beslut och införde en tillfällig hävning av det här villkoret tills
gemenskapen kan tillfrågas genom 2020-års CAR.
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Vi hade flera FIPT sessioner under konferensen.
Den första sessionen innehåll två komponenter –
rekommendationerna
från Världsstyrelsen att
ändra Article III i Operational Rules som har att
göra med inspektioner
och den då aktuella förfrågan om inspektion från South Florida regionen. Ett paket
med all kommunikation hade delats ut till deltagarna och en
återgivning av FIPT:s historia och allt som föregick skapandet av
det presenterades.
Även om vi i flera år har känt till att det finns avsnitt i FIPT
och ett antal policyer i A Guide to World Services som behöver granskas och uppdateras, har vi inte prioriterat tid och
uppmärksamhet för att göra detta. Vi har gett uttömmande
rapporter om att vi tog förfrågan på allvar och sökte rådgivning av advokater om hur vi skulle gå vidare, eftersom
det här åberopade en juridisk process. Förfrågan bad om

Tillsammans kan vi . . .
Att planera för att ena och tända oss!

Det hölls två konferenssessioner som fokuserade på planering. Planering sätter oss i kontakt med varför NA finns, vad
vi vill åstadkomma och hur vi ska få det gjort. Kanske än mer
viktigt sätter planering oss i kontakt med varandra och med
det gemensamma hopp och de gemensamma drömmar och
visioner vi delar för NA. Att planera tillsammans ger oss energin och åtagandet att röra oss framåt och förbli redovisningsskyldiga inför gemenskapen som vi tjänar. Ju bättre vi planerar
våra serviceenheter, desto bättre kan vi stödja våra grupper i
att föra vidare vårt huvudsyfte. Att planera förenar oss kring
delade strävanden och tänder oss och genererar energi när vi
kommer samman. Vi bygger konsensus.
Målet med dessa sessioner var att ta nästa steg i samverkan
att planera för NAWS strategiska plan och att se fördelarna
som planering för med sig på alla nivåer av service. Två frågor
som smågruppsdiskussionerna inriktades på var “Hur kan vi
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förbättra nuvarande metoder för att engagera RD:ar i NAWS
planeringsprocess?” och ”Finns det några nya sätt på vilka
RD:ar kan engageras i NAWS planning process?”
När deltagarna kom tillbaka från smågrupperna fick vi först
höra hur vi kunde göra processen för den strategiska planeringen bättre. Den rungande responsen var att använda teknologi på ett bättre sätt. För nya metoder fanns ett antal goda
idéer, allt från att lägga en länk till IDT:erna så att medlemmar
i grupper kan delta, till att ha en planeringsapp som skulle
bidra till enighet.

ekonomin förändras, såsom med evenemang, och det här
inverkar på vår förmåga att tjäna vår globala gemenskap.
För närvarande baseras vår strategi på de förfrågningar vi
får in och åtaganden som gjorts, såsom med Middle East
och Afri-can zonerna. En strategi kan vara till fördel för att ta
hand om oförutsedda omständigheter.
Som vi tidigare har rapporterat kommer en prishöjning att
träda i kraft den 1 juli 2018, vilket inkluderar en femprocentig höjning av Basic Text och sex procent för all annan litteratur. De här höjningarna bestämdes efter att vi såg över
kostnaden för varor och inflationstakt och för att hjälpa till
att hålla priserna rimliga lade vi oss på siffror som ligger lite
lägre än vad vår undersökning och data indikerade att vi
skulle behöva.

NAWS Rapport

Under den här konferenssessionen som var en kombination av två NAWS rapporter delade Anthony Edmondson,
NAWS verkställande direktör och Arne H-G, Världsstyrelsens
ordförande, på ansvaret att rapportera. Anthony fokuserade på kontorets aktiviteter och Arne rapporterade
om styrelsens aktiviteter. Världsstyrelsen är ansvarig
för att överse och leda alla NAWS aktiviteter och personalen sköter det mesta av implementeringen av
besluten. I det följande ges några detaljer från NAWS
rapporten.

Publikationer
Prenumerationer
av
NAWS News, NA Way
Magazine och Reaching
Out är på väg uppåt. I och
med elektronisk publikation av vår tillfrisknandelitteratur har en del
personer uttryckt att det
kan påverka vår inkomst,
men det har till dags
dato inte visat sig vara så.
Medan intresset för elektronisk litteratur har gått
upp verkar det inte ha
någon avgörande betydelse på försäljningen
av tryckt tillfrisknandelitteratur. Kostnaden för
papper och ekonomin
i stort kommer alltid att
påverka oss.

Att få ut litteratur till en världsvid gemenskap
NA World Services, Inc., fungerar som två företag i ett; ett förlag som publicerar tillfrisknandelitteratur och en serviceorganisation. Runt om i
världen distribueras vårt tillfrisknandematerial
genom regionala servicekontor eller distributionscentra. Vårt slutresultat är att göra litteratur
tillgänglig för den globala gemenskapen till det
mest rimliga priset. Vår policy för prissättning är
inte allmängiltig, snarare är den grundad i vad
som är vettigt för var och en av gemenskaperna.
Den här policyn avspeglar den globala ekonomin,
varje land har inte paritetskurs för amerikanska
dollar.
Irans servicekontor har ständig efterfrågan på litteratur. För närvarande står Iran inför femhundraprocentig
inflation. Under många år prishöjde vi inte litteraturen, vi
fick in mycket pengar som vi använde till workshops, såsom
den som hölls i Dubai 2017. Men trots ökande inflation finner vi att vi måste höja litteraturpriserna. Priset på papper
ökar globalt allteftersom tryckare försöker hålla sig till policyer för en renare värld.
Utöver ett lokalkontor i Brüssel, Belgien och två distributionsentra i Toronto, Kanada och Bangalore, Indien har vi
lokala överenskommelser med Egyten, Argentinga, Brasilien och Ryssland. Vi skrev dessa kontrakt för att säkerställa
en säker tillgång på litteratur. Vi har fyrtio språk som vi måste
göra vårt bästa att på olika sätt leverera litteratur till beroende på, det finns straffande handelslagar i världen vilket
gör det svårare och mera utmanande att få fram litteratur
till medlemmar. Vi söker alternativ varhelst vi kan hitta sätt
att få ut vårt budskap till så många beroende som möjligt.
Gemenskapens bidrag och stöd från litteraturförsäljning är
baserat på en modell som inte är hållbar. Den här modellen
är avhängig vad konsumenten föredrar, vilket förändras när

Audiolitteratur
Ett annat ämne som vi tidigare har rapporterat om är att
vi arbetar på att få fram audioversioner av Basic Text utan
kostnad på vår hemsida snarare än att använda någon kommersiell portal. Vi tror att det är det enda sättet att möta
efterfrågan av audioversioner av vår litteratur. Vi kommer att
hålla er uppdaterade allteftersom de här ansträngningarna
går framåt och audioversioner blir tillgängliga.

Läktarna vid
Världsservicekonferensen
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Världsvitt gemenskapsstöd kostar per möte per år

$105,66

Dollar som behövs för
att täcka kostnaderna för
gemenskapsservice
genom bidrag per möte i
hela världen.

$2,03

Faktiska antalet dollar
vi får in per möte/grupp
i hela världen
(utom Iran)

per vecka

OBS: De här siffrorna exkluderar Irans stora
NA-gemenskap från beräkningen. Irans
NA-gemenskap fortsätter att frodas, men
relationerna mellan USA och Iran gör det
omöjligt att skicka bidrag

$25,68
$0,49

per vecka

Ekonomi
Om vi sätter våra finanser i ett globalt sammanhang står vi
inför en ökad protektionism (policyer som begränsar import
från andra länder) och en utveckling av handelslagar. NAWS
arbetar för att upprätthålla resurser och ekonomisk stabilitet i ett ständigt föränderligt klimat. Det skulle endast krävas
etthundrafem dollar och sextiosex cents från varje möte/
grupp för att täcka kostnaderna för gemenskapsstöd, vilket
inte inkluderar Iran. Under räkenskapsåret 2017 fick vi in
bidrag som i medeltal låg på tjugofem dollar och sextioåtta
cent per möte/grupp. Vi har lång väg att gå för att nå den
aktuella siffran om etthundrafem dollar och sextiosex cents
per möte/grupp men vi rör oss i rätt riktning.
Försäljning av NA-litteratur var åttio procent till gemenskapen och nitton procent till icke-gemenskapskunder
under 2017.

och hållit många webinarer för konferensdeltagare under
det senaste året. Den här plattformen har också gjort det
möjligt för oss att ha virtuella arbetsgrupper. Vi förutser att
vi kommer att öka vår teknikanvändning under den kommande cykeln.
Översättningar
NA:s behov av översatt litteratur är större än våra resurser
kan täcka, särskilt de lokala översättnings kommittéernas
(LTC) mänskliga, ekonomiska och kunskapsmässiga resurser. Det krävs många människor och många steg i översättningsprocessen. Inte ens den bästa mjukvaran kan
översätta NA-litteratur särskilt bra. Vi har vårt eget språk.
NA:s översättningsprocess är som en stol med tre ben; det
första är LTC:erna, det andra är kontrakterade professionella och det tredje är personalen på NAWS. Eftersom alla
tre benen behöver vara i balans ber vi om ursäkt för alla
förseningar på grund av eftersläpning. Det som uppnåtts
under 2016-2018-års cykel är IP nr 1 på sex språk och nyckelringar på fem språk. För dem som inte känner till litteraturöversättningar är IP nr 1 grunden för allt
som kommer därefter; att ha IP nr 1 på
sitt språk är det första och största steget.
Utöver det översattes nitton böcker och
nio häften och också mer än femtio pamfletter, servicepamfletter, OR-pamfletter
och andra produkter. En fullständig lista
över vad som har publicerats de senaste
två åren finns med i Konferensrapporten
som ligger ute på www.na.org/conference.

Teknologi
Den 1 mars 2018 kunde vi äntligen ta vår nya mjukvara för
ekonomi i bruk. Den nya mjukvaran inkluderar en varukorg
och möjligheter för inventering. Vi har
fått positiva kommentar om varukorgen,
men vi fortsätter att uppmuntra och välkomna alla kommentarer. Vår IT-avdelning är ständigt upptagen med många
olika och svåra krav.
Under den senaste konferenscykeln har
vi hållit webbmöten genom Zoom-plattformen vilket har öppnat upp nya möjligheter för oss. Tekniken fungerar väldigt
bra och erbjuder möjligheten till bättre
virtuell samverkan än de andra plattformarna vi tidigare använt. Så som många
vet håller vi webbmöten för OR, S&I,
stegarbete för intagna och telefonservice var tredje eller fjärde månad. Vi har
också hållit många webinarer för service
på landsorten och i isolerade områden

WCNA 37
Vi förväntar oss att det kommande konventet skulle kunna bli ett av våra största
konvent någonsin. Kom och fira tillfrisknandet med oss i Orlando, Florida, från 30
augusti till 2 september. Priset för registrering kan tyckas högre än en del av våra
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medlemmar som är vana vid lägre priser för mindre lokala
konvent, men vi sätter priserna baserat på konventkostnaderna. Vid det här evenemanget är kostnaderna avsevärt
högre är vid det största flertalet lokala NA-konvent, vi måste
betala för utrymme som används på konventcentret och för
audiovisuell förstärkning så att alla kan se och höra talarna.
Det blir en helt annan kostnad än för ett evenemang som
ordnas på ett hotell. Alla kommer att behöva en registreringbricka för att komma in på workshops och evenemang på
konventcentret och maratonmöten och workshops kommer också att hålla på Hyatt-hotellet som ligger mittemot
konventcentret. Mötena på hotellet är öppna för alla, det
behövs ingen registreringbricka. Vi kommer att fortsätta til�lämpa vår kutym att tillhandahålla ett begränsat antal registreringsbrickor för medlemmar som är inne på sina första
trettio dagar i tillfrisknandet. Medlemmar kan be bidrag till
nykomlingar för att göra flera brickor tillgängliga för nykomlingar.
Räknat från början av juni har nästan tiotusen medlemmar
förregistrerat sig, så varför inte överväga att bli en av dessa
medlemmar? Det finns ingen anledning att missa blues och
jazz- eller lördagskonserten – det finns fortfarande biljetter
kvar. Stå-upp komiken och banketten sålde slut för över en
månad sedan.
Många medlemmar frågar ”vad kan jag göra?” Vi behöver alltid frivilliga. Listan för att skriva upp sig finns på www.na.org/
wcna. Många medlemmar har format livslånga vänskaper i
tillfrisknandet när de varit frivilliga på ett världskonvent.

användbart för medlemmar i vår gemenskap. Den här processen ger en större möjlighet för medlemmar att engagera
sig än en arbetsgrupp med ansikte-mot-ansikte möten. Vi
kommer att fortsätta arbeta med dessa områden.

Arbetsgrupper
Fyra av projekten som föreslagits för den kommande cykeln
bygger på en del arbete från 2016-2018-års cykel eller tidigare cykler. En del av er kanske minns projektet för WSC:s
framtid och de diskussioner vi har fört på tidigare WSC:n. Vi
fortsätter att söka sätt att förbättra vår effektivitet och hållbarhet, därför föreslog vi en projektplan för framtidens WSC.
Vi skulle vilja säkerställa geografisk mångfald och därför
kommer vi att frångå våra vanliga metoder för att välja medlemmar till arbetsgrupper. För det här projektet ber vi varje
zon att välja en deltagare till arbetsgruppen som kommer
att vara redovisningsskyldig inför Världsstyrelsen.
Litteraturenkäten som föregick WSC 2016 visade entusiasm
för idén om en ny daglig meditationsbok såväl som en önskan om en pamflett om psykisk hälsa/psykisk sjukdom, vilket fick hög rankning i enkäten och stöddes av en regional
motion. Såsom anvisats av WSC 2016 skaffade vi mera information om de här prioriteringarna som gemenskapen gjort.
Projektplanerna för den dagliga meditationsboken och den
nya informationspamfletten avspeglar den information som
vi samlade in.
Projektet för utbildning och redskap syftar till att bygga på
arbetet för den här cykeln. Den här cykelns arbete engagerade en grupp som fokuserade på lokal service och en
annan på konvent. Virtuella arbetsgrupper bidrog till att
skapa häftet för konsensusbaserat beslutsfattande (CBDM)
och program för evenemang. Virtuella arbetsgrupper är ett
kostnadseffektivt sätt att producera servicematerial som är

Strategisk planering – ökande samverkan

Projekt för 2018–2020

Alla projekt som föreslogs vid WSC 2018 fick stöd av konferensen. En beskrivning av vart och ett av projekten
finns inkluderat i 2018-års CAT vilket ligger ute på www.
na.org/conference. Vi förväntar oss att de godkända ansikte-mot-ansikte projekten kommer att kosta ungefär trehundratusen dollar för alla projekt som beskrivs i CAT:en.
Ansikte-mot-ansikte projekten kommer att kompletteras
med virtuella möten. Vi har också fem projekt och två arbetsgrupper för tidskrifter som bara kommer att mötas virtuellt.
Business Plan gruppen och arbetsgruppen för WCNA 37
kommer också att hålla ansikte-mot-ansikte möten.
De sex virtuella arbetsgrupperna som vi åtog oss under
konferensen är FIPT Operational Rules and Bulletins, delegaterna delningssession, säte vid WSC, revisionskommittén,
Reaching Out och The NA Way Magazine.
Deadline för att lämna in namn för arbetsgrupperna har passerats, det meddelades vid konferensen och skickades med
e-postutskick till över etthundrafemtiotusen kontakter om
att namn och relevant information behövde komma in före
den 1 juni 2018.
Vårt första styrelsemöte för den här cykeln hålls i juni. Vi ser
fram emot att ha mera information om projekten efter det.
Vi har gått framåt i vår strategiska planeringsprocess. Den
regionala inputen till omvärldsgranskningen erbjöd många
insikter om NA-gemenskaper, regionala uppfattningar om
lokala frågor och gemensamma styrkor och svagheter. Vi
kunde se särskilda sätt på vilka NA Världsservice skulle kunna
stödja era ansträngningar. All information togs med i beräkningen när vi skrev den strategiska planen som publicerades
i CAT:en tillsammans med projektförslagen som kom ur planen. Vår process är inte linjär och vi tar in input vid alla tillfällen vi får

CAR enkät 2018

Tack till alla dem som deltog i den här enkäten – vare sig
ni gjorde det individuellt online eller gemensamt i era
regioner. Enkätresultaten hjälpte oss att forma fokus för
projektplaner och välja ut IDT:er för den här cykeln:
1. Att föra vidare NA:s budskap och att göra NA attraktivt
2. Att attrahera medlemmar till service
Den session vid konferensen där vårt mål var att skapa
ramverket för dessa två IDT:er avbokades, men vi kommer
att ha en webinar för konferensdeltagare för att hjälpa till
att skapa ramverket för de här ämnena.
När vi väl har utvecklat material för workshops med
IDT:erna kommer vi att lägga ut dem på www.na.org/idt
och meddela detta via NAWS News eller via e-postutskick. Vi
välkomnar vilka som helst idéer om de här IDT:erna.
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Offentliga relationer

Fullständiga svar på enkäten finns med i summeringen
av beslut (Summary of Decisions) som ligger ute på
www.na.org/conference. När ni tittar på svaren är det viktigt att komma ihåg att ju fler val som erbjuds inom en given
kategori, desto lägre antal svar brukar det bli.

Sessionen för offentliga relationer vid WSC 2018 öppnades med ett citat ur Guiding
Principles: The Spirit of Our
Traditions: “Vi för vidare NA:s
budskap och arbetar för
att säkerställa att beroende
som söker tillfrisknande vet
var de ska hitta oss.” (Elfte traditionen) Målet med NAWS
offentliga relationer är direkt
kopplat till gemenskapsutveckling – alla ansträngningar bidrar till att få NA att växa. Att
till exempel närvara på en hälsomässa eller konferens och
dela ut NA-möteslistor till professionella innebär att de sedan
har dem att ge till beroende. Beroende hittar till NA genom
OR-ansträngningar och som ett resultat av det växer vår
gemenskap.
Till en början riktades sessionen in på globala OR-aktiviteter.
Medlemmar skickar bilder av sina OR-aktiviteter tillsammans
med korta berättelser och vi delar med oss av dessa till konferensen så att deltagarna kan få till sig nya idéer för OR-service. Vi kunde lyfta fram den första PR Awareness Day som
hållits i Förenade Arabemiraten; evenemanget öppnade
dörren för medlemmar att föra budskapet om tillfrisknande
till fängslade beroende. I Thailand höll NA-medlemmar ett
OR-evenemang som lockade läkare som behandlar beroende i Bangkok. En läkare berättade för sina kollegor att
hon i NA funnit den saknade pusselbiten i behandlingen av
beroende. Utöver att vi delade med oss av de här positiva
OR-erfarenheterna visade vi affischer från Schweiz och Quebec och flera busskyltar och anslag och illustrerad OR på
landsorten.
Sedan gick sessionen vidare till en diskussion om
konferenser som NAWS närvarat vid nationellt och
internationellt. Hela listan av konferenser finns i Konferensrapporten. Viktigare och kanske mera relevant
är de kommentarer som hörts från läkare vid American Society of Addiction Medicine Conference om
NA-medlemmar. Ungefär tvåhundra läkare stannade
vid NA:s bord för att berätta att NA-medlemmar inte
välkomnar beroende som kommer till NA-möten om
de medicineras för att behandla beroendet. Faktum
är att de flesta av dem sa att NA-medlemmar stöter
bort dessa beroende genom ovälkomnande kommentarer. Den här sessionen återgav NA:s tredje tradition
som lösningen – vi ska välkomna alla beroende och inte
bedöma deras önskan. Läkarna och många professionella
inom behandling är medvetna om att NA är ett program för
total avhållsamhet. Men de har utvecklat en avsmak för NA
som härrör ur att medlemmar inte välkomnar alla beroende
till mötena. Förhoppningsvis kommer IDT:erna för den kommande cykeln – Att föra budskapet vidare och Att göra NA
attraktivt – att hjälpa oss. Ingen av oss vill att vilken beroende som helst som söker tillfrisknande ska behöva dö, vi
skulle vilja att beroende kan identifiera sig i NA, hitta en

Säte vid WSC —
CAT ärenden och diskussion

Vid tilldelade tre regioner säte vid denna konferens: Mexico
Occidente, Nederländerna och Ukraina. Motionerna att tilldela dessa regioner säte lades fram av Världsstyrelsen och
var och en av gemenskaperna fick nästan enhälligt stöd från
konferensen. Det här beslutet ökar antalet regioner med säte
vid WSC till etthundratjugoen regioner och ett ännu obestämt antal zondelegater. Sessionen för säte vid WSC blev
långvarig och känslomässig. Ytterligare fyra regioner som
inte rekommenderades av Världsstyrelsen lades fram för konferensens övervägande. I slutänden gav konferensen inte sitt
stöd för att tilldela dem säte, men alla stod förenade, eniga,
för att visa sin respekt för deras ansträngningar. Rapporten
om säte vid WSC, som inkluderar förfrågningarna om säte
och styrelsens rekommendationer och arbetsgruppen för
säte vid konferensen, finns med i CAT-materialet på konferensens hemsida: www.na.org/conference.
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känsla av tillhörighet och upptäcka en önskan om ett nytt
sätt att leva drogfri.
Vi gick vidare till uppdateringar av två projektplaner som
godkänts av WSC 2016: gemenskapsutveckling och OR,
samt sociala medier som ett OR-redskap. GU/OR-projektet kommer att vara pågående under den kommande
cykeln, möten håls var tredje eller fjärde månad med hjälp
av Zoom-teknik. Diskussionerna handlar om samverkan,
utvärdering av ansträngningar och strategisk planering. I
vår forskning om sociala medier som ett OR-redskap fann vi
inte något distrikt eller någon region som hade en särskild
OR-sida på Facebook. Men vi lärde oss sent under cykeln att
Egypten har en särskild OR-sida och Egyptens RD gav konferensen en uppdatering om deras framsteg.
OR-sessionen avslutades med uppdateringar om pågående
OR-aktiviteter vid NAWS, såsom webbmötena som vi håller
för OR, S&I, stegarbete med interner och telefonservice. Vi
meddelade också att en Phoneline Basics kommer att finnas
tillgänglig för medlemmar i juni 2018. Vi påminde om den
kommande medlemsenkäten som ska att ut vid WCNA i
Orlando under fredagskvällens huvudmöte. Samtidigt kommer enkäten att finnas online under fyra fem månader. Vi
uppmuntrar alla medlemmar att fylla i enkäten. Informationen hjälper till med OR-service och visar att NA är ett trovärdigt och livskraftigt program för tillfrisknande.

Vid WSC 2008 ombads deltagare att dela sin
erfarenhet, styrka och hopp i brev till 2018-års
konferensdeltagare.

Här är

framtidsforskare
Kära delegat
. . . jag undrar hur det känns att göra allt det här
jobbet utan allt resande. Den där webb-baserade
mötesgrejen måste vara otrolig. . . .
John H
Wisconsin regionen
. . . det jag hoppas mest för 2018-års konferens
är att den kommer att vara mycket mer skiftande
och global än den är nu, men samtidigt mera
enhällig. . . .
Reesheemah P
Chesapeake Potomac regionen

Reaching Out
Vi är glada att berätta att vi har femtontusen fyrtioen
e-prenumerationer av Reaching Out, vilket är en nästan
trettonprocentig ökning under cykeln, samt niotusen tvåhundraåttionio pappersprenumerationer. Den här resursen
hjälper medlemmar som är eller har varit fängslade och visar
professionella som arbetar med den gruppen att beroende
kan tillfriskna. Ni kan e-prenumerera på det här nyhetsbrevet
genom att anmäla er på www.na.org/reachingout.

. . . det är min förhoppning att WSC kommer att
vara mera inkluderande med zonforum från andra
platser än USA. . . .
Rob L
Ontario Canada regionen
. . . jag hoppas att tekniken överbryggar politiska
gränser så att de som önskar vara med på vår
konferens får medel att kunna göra det. . . .
Jason F
Greater Illinois regionen
. . . för det första hoppas jag att vi äntligen
har kunnat implementera projektet för
konsensusbaserat beslutsfattande så att vi
aldrig igen behöver stå ut med att WSC knyter
knut på sig själv med hjälp av
parlamentarisk procedur. . . .
Cooper B
Mountaineer regionen
. . . att WSC inte längre ägnar tid åt
parlamentarisk debatt som slutar i att man tar
motsatta positioner i särskilda frågor. Istället
har konferensen valt att diskutera frågor där
varje deltagare har en möjlighet att bidra för att
komma fram till en lösning. . . .
Jim B
Världsstyrelsen

Offentlig relationsservice
i Ryssland (ovan) och
Ukraina (höger).
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Gemenskapsutveckling

		Virtuella
Plats
Resa
kontakter
Nordamerika
28
5
EuropA
5
Mellanöstern och Afrika
8
Södra och Centralamerika
6
Asien och Stilla Havet
4
Ryssland
1
De flesta av GU-resorna under 2016–2018-cykel skedde inom
Nordamerika, men vi fortsatte också att fokusera särskilda
ansträngningar i Mellanöstern, Afrika och Asien och Stilla
havet. Det är särskilt spännande att se att stabila gemenskaper börjar dyka upp runt om i Afrika efter många års kamp
och vi fortsätter att upprätthålla ett åtagande att hjälpa African zonforumet i deras arbete. Vi är tacksamma att kunna
stötta den arabisktalande GU-kommittén som gör så mycket
för att hjälpa NA-gemenskaper i länder såsom Sudan och Irak
där behovet av NA är desperat. Den här konferenssessionen
visade tydligt vad som är möjligt när vi fortsätter arbeta
gemensamt för att utöka vår gemensamma grund. Vi lyfte
också fram arbete om gjorts nyligen i Kuba, Brasilien, Bangladesh och många andra platser.
Vi ”vet” alla att NA är världsvitt, men under WSC:s gemenskapsutvecklingssession ser och känner vi banden som knyter oss samman – genom bilder, detaljerade rapporter och
de personliga möten där en beroende berör och hjälper en
annan. Världsstyrelsen och personalen på NAWS ägnar otroligt mycket tid åt att fråga hur vi kan hjälpa till. Det som krävs
för att NAWS ska kunna vara effektivt å era vägnar är kommunikation. Skriv till oss och vi kommer att svara. Vi kan inte alltid
dela med oss vitt och brett av bilder från dessa evenemang
på grund av anonymitet och internet, men era delegater har
tillgång till många av de här presentationerna och videorna,
så var snäll och kontakta henne eller honom. Dagens skörd
är ofta resultatet av GU-frön som såddes för många år sedan.

Sessionen för gemenskapsutveckling vid WSC fokuserade
specifikt på de ansikte-mot-ansikte möten som NA Världsservice haft med NA-gemenskaper runt om i världen. Utöver rapporteringen om dessa resor gick sessionen igenom
andra utvecklingar som har att göra med GU. Höjdpunkterna var följande:
• Med mer än sjuttiotusen möten i veckan läses sinnesrobönen någonstans i världen var tionde sekund eller
mindre.
• NA-möten hålls på åttiotvå språk. Fler än sju nya texter
av översatt litteratur blir tillgänglig varje månad – nästan
två i veckan – utöver översatta versioner av The NA Way
Magazine, NAWS News, Reaching Out, CAR:en och CAT:en.
• De över fyrahundra tjugoåttatusen kopiorna av Basic
Text som vi delade ut under 2017-års räkenskapsår kan
brytas ner enligt följande:

FD 2017 Basic Text distribuerat
enligt språk
267,860

120,908

29,749

10,287

Engelska
Farsi
Portugisiska
(Brasilien)
Annat
(tjugofem språk)

Ett av temana under GU-sessionen avspeglade hur gemenskaper runt om i världen har börjat åta sig GU-uppgifter inom
sina gränser och med sina grannar. NA Världsservice som
förlitar sig på effektiv planering och kommunikation arbetar i allt högre grad i samverkan med NA-gemenskaper runt
om i världen för att tillhandahålla den här servicen. Vi gav en
överblick av dessa serviceansträngningar tillsammans med
många bilder och använde rapporten om resebeslut från
Konferensrapporten som ett ramverk. Ni finner den online
i Conference Report utlagd på www.na.org/conference.
Dans la mesure du possible, chaque voyage de DF est
organisé afin de combiner la participation à de multiples
événements afin de tirer le meilleur parti de l’utilisation de
nos moyens humains et financiers.
Resorna under denna cykel innehöll följande siffror:

Valresultat

Konferensen valde en co-facilitator för WSC, sex medlemmar till Världsstyrelsen och två medlemmar till Human
Resource Panel
WSC co-facilitator
Daniel C
Mid America
Världsstyrelsen
Hammed A-T Kuwait
Irene C		Irland
Lib E 		
Nya Zealand
Paul F		Malaysia
Tana A 		
New York
Yoel G		Israel
Human Resource Panel
Craig R		Freestate
Nathanael M Australien
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Vårt åtagande vilar på denna gemensamma grund

Från human resource panel

Vårt första styrelsemöte för den här konferenscykeln kommer att hållas den 27 – 30 juni 2018. Vi har ett fullspäckat
schema av arbete framför oss med att behandla godkända
projektplaner och starta upp arbetsgrupper, planera och
implementera WCNA37 i Orlando, Florida, planera för de
virtuella arbetsgrupperna och utföra all vår ”rutin” service. Vi
tackar er för det förtroendet ni gett oss.
Vi är tacksamma att Irene, Paul och Tana blev omvalda för att
tjäna vår gemenskap och vi välkomnar med entusiasm våra
tre nya styrelsemedlemmar.
Vi vill också uttrycka vår tacksamhet till de betrodda tjänare
som fullgjorde sina servicemandat vid WSC 2018. Två medlemmar i Human Resource Panel, Sherry V och Michael B,
fullgjorde sina mandat vid den här konferensen. Vi tackar
också Laura B för hennes opartiska ansträngning att facilitera
WSC under de två senaste konferenscyklerna. Inga ord kan
på ett rättvist sätt uttrycka vår tacksamhet till de styrelsemedlemmar vars mandat avslutades vid den här konferensen, de medlemmarna är Arne H-G, Mark H, Franney J och
Tonia N. Alla avgående betrodda tjänare gavs en möjlighet
att dela med sig av sina tankar i slutet av konferensen. De här
medlemmarna har ägnat otaliga timmar under årens lopp åt
att tjäna sin gemenskap och vi är säkra på att de på något
sätt, någonstans kommer att fortsätta vara engagerade i service. Tack så mycket från hela styrelsen och personalen på
NA Världsservice.
Världsservicekonferensen av idag skulle inte ske utan det
hårda arbete och hängivenheten hos tolkarna. Vi vill tacka
Jay M för hans assistans med japanska, Oscar för hans hjälp
med spanska och Gilbert för hans hjälp med portugisiska.
Vi har också under åren under många konferenser haft förmånen att få ta del av klokheten hos vår parlamentariker
Don Cameron. Tack så mycket Don, för att du hjälper oss att
hålla spåret och skapa klarhet.

Hälsningar från Human Resource Panel. Först vill vi tacka
Sherry V och Mike B för deras fyra år av service. Deras ledarskap och engagemang gav panelen stort värde. Vi kommer
att sakna dem när de går vidare till andra serviceansträngningar. Och vi vill välkomna Nathanael M och Craig R till HRP.
Vi ser fram emot att arbeta med dem. Tack också till konferensdeltagarna vid WSC 2018 och till alla de medlemmar
som har spelat en roll i vår nomineringsprocess. Vi uppskattar verkligen era kommentarer, er delaktighet och ert stöd.
De nya arbetssätt vi har prövat under den gångna cykeln
och vid WSC 2018 gav mervärde för kandidater och deltagare. Vi kommer att fortsätta överväga sätt att göra nominerings- och valprocessen ännu bättre och välkomnar era
idéer. Var vänlig skicka alla input och alla kommentarer till
hrp@na.org.

KALENDER

Vi kommer att sätta deadlines för cykeln på vårt möte
i september
Förfrågningar om närvaro (övervägs kvartalsvis):
15 augusti för oktober – december
15 november för januari – mars
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USA–27,687 Meetings
ABCD
Alabama/NW Florida
Alaska
Arizona
Arkansas
Best Little
Bluegrass-Appalachian*
Buckeye
California Inland
California Mid-State
Carolina
Central Atlantic
Central California
Chesapeake & Potomac
Chicagoland
Colorado
Connecticut
Eastern New York
Eastern Pennsylvania*
Florida
Freestate
Georgia
Greater Illinois
Greater New York
Greater Philadelphia
Hawaii
Indiana
Iowa
Kentuckiana
Lone Star
Louisiana
Metro Detroit
Michigan
Mid-America
Mid-Atlantic
Minnesota
Mississippi
Montana
Mountaineer
Nebraska
New England
New Jersey
North Carolina
Northern California
Northern New England
Northern New Jersey
Northern New York
Ohio
OK Region
Pacific Cascade
Red River*
Region 51
Rio Grande
San Diego/Imperial
Show-Me
Sierra Sage
South Dakota
South Florida
Southern California
Southern Idaho
Tejas Bluebonnet
Tri-State
Upper Midwest
Upper Rocky Mountain
Utah
Volunteer
Washington/North Idaho
Western New York
Wisconsin

*Non WSC Participant

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Meetings

198
398
112
420
298
87
164
225
255
440
1,056
693
338
332
411
284
281
269
132
1,400
797
504
175
657
435
120
420
282
238
500
317
412
470
280
435
324
260
149
162
147
630
490
333
1,565
200
273
150
545
348
575
67
271
160
400
725
141
61
844
1,450
136
591
617
77
109
102
471
871
220
378
Meetings

515
22
409
266
368
191
529
498
915
7
922
258
298
31
102
778
153
158
143

E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20

Belgium*
Cyprus*
Denmark
Finland
France
German Speaking
Greece
Greenland*
Iceland*
Ireland
Italy Nation
Luxembourg*
Malta*
Netherlands
Norway
Portugal
Spain
Sweden
Switzerland
UK Region

Meetings

26
7
120
181
151
290
117
1
8
206
137
2
11
220
137
144
225
421
58
1,129

Western Europe–3,591 Meetings
*Non WSC Participant

1,000-1,999
Meetings

3,000-3,999
Meetings

Angola*
Botswana*
Cape Verde Islands*
Ethiopia*
Gambia, The*
Ghana*
Kenya*
Lesotho*
Liberia*
Malawi*
Morocco*
Mozambique*
Namibia*
Nigeria*
Rwanda*
South Africa
Swaziland*
Tanzania*
Uganda*
Zambia*
Zanzibar*
Zimbabwe*

Africa–445 Meetings
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22

*N on WSC Par ticipant

2,000-2,999
Meetings

Regions Around the World

Meetings

205
312
82
1
439
280
4

Argentina
Bolivia*
Brazil
Brazil Central*
Brazil Sul
Chile
Colombia
Ecuador
Grande Sao Paulo
Guyana*
HOW Brazil
Minas de Gerais*
Nordeste Brazil*
Paraguay*
Peru
Rio de Janeiro
Rio Grande do Sul*
Uruguay
Venezuela

South America–6,563 Meetings
SA1
SA2
SA3
SA4
SA5
SA6
SA7
SA8
SA9
SA10
SA11
SA12
SA13
SA14
SA15
SA16
SA17
SA18
SA19

*Non WSC Participant

70,065 Weekly Meetings Worldwide

Canada–1,323 Meetings
Al-Sask
British Columbia
Canada Atlantic
Northwest Territories*
Ontario
Quebec
Yukon Territory*

*Non WSC Participant

CN1
CN2
CN3
CN4
CN5
CN6
CN7

Meetings

3
35
885
8
7
4
300
15
61
84
102
25
1
755
3
35
425
40
198
84
5
2
20

Central America–3,097 Meetings

Antigua and Barbuda*
Aruba*
Baja Son
Barbados*
Belize*
Cayman Islands*
Costa Rica
Cuba*
El Salvador
Guatemala
Honduras*
Jamaica*
Martinique*
Mexico
Netherlands Antilles*
Nicaragua
Occidente-Mexico
Panama
Quesqueyana
Region del Coqui
Saint Lucia*
Saint Vincent and the Grenadines*
Virgin Islands*

*Non WSC Participant

CA1
CA2
CA3
CA4
CA5
CA6
CA7
CA8
CA9
CA10
CA11
CA12
CA13
CA14
CA15
CA16
CA17
CA18
CA19
CA20
CA21
CA22
CA23

4,000-4,999
Meetings

Meetings

1
1
7
2
1
17
16
1
3
1
3
4
2
8
2
318
1
32
6
3
11
5

10,000-14,999
Meetings

Meetings

15,000-19,999

Meetings

20,000-24,999

AP1
AP2
AP3
AP4
AP5
AP6
AP7
AP8
AP9
AP10
AP11
AP12
AP13
AP14
AP15
AP16
AP17
AP18
AP19
AP20
AP21
AP22
AP23
AP24
AP25
AP26

Adriatic*
Big Moscow*
Blacklands (Russia)*
Bulgaria*
Czech-Slovak*
Estonia*
Far East (Russia)*
Hungary*
Latvia*
Lithuania
Moldova*
North-West Russia*
Poland
Povolzhye (Russia)*
Romania*
Sibera*
Ukraine
Ural & West Siberia*
Uzbekistan*
Western Russia

Aotearoa New Zealand
Australia
Bangladesh*
Bhutan*
Cambodia*
China*
French Polynesia*
Guam*
Hong Kong*
Indonesia*
Japan
Malaysia*
Maldives*
Mongolia*
Nepal
NERF
Northern Marianas Islands*
Pakistan North*
Pakistan South*
Philippines
Singapore*
SOSONA
South Korea*
Sri Lanka*
Thailand*
Vietnam*

*Non WSC Participant

Meetings

25
391
67
6
15
26
38
38
16
47
7
231
175
266
3
187
255
298
2
592

147
568
25
13
1
15
1
10
10
44
542
8
14
2
86
22
6
8
7
190
10
268
3
3
65
3

Meetings

Asia Pacific–2,061 Meetings

EE1
EE2
EE3
EE4
EE5
EE6
EE7
EE8
EE9
EE10
EE11
EE12
EE13
EE14
EE15
EE16
EE17
EE18
EE19
EE20

*Non WSC Participant

Eastern Europe/
Russia–2,685 Meetings

Data is based on regional/zonal reports to
WSC 2018 and NAWS database when available.
Map not intended to be geographically accurate.
Updated May 2018.
5,000-9,999
Meetings

Meetings

16
10
194
21,974
1
262
2
27
9
17
7
42
3
33
16

Middle East–22,612 Meetings

Afghanistan*
Bahrain*
Egypt
Iran
Iraq*
Israel
Jordan*
Kuwait*
Lebanon*
Oman*
Qatar*
Saudi Arabia*
Sudan*
Turkey*
United Arab Emirates*

*Non WSC Participant

ME1
ME2
ME3
ME4
ME5
ME6
ME7
ME8
ME9
ME10
ME11
ME12
ME13
ME14
ME15

