
NA WORLD SERVICES NEWS

19737 Nordhoff Place  |  Chatsworth, California  91311  USA  |  worldboard@na.org

VOLYM FJORTON | NUMMER FYRA | JULI  2021

Gå till www.na.org/virtual och ladda ned 
den här bilden för era möten.

förr, innan NA-möten över hela världen börjar hållas person-
ligen igen Utan PPP-programmet och bidrag från medlem-
mar, grupper och serviceenheter skulle vi vara i mycket dåligt 
skick. Våra reserver har hållit oss rullande och att bygga upp 
dem igen är en del av att återta det vi förlorat. 
Så vi berättar allt detta för att säga tack och be er att fort-
sätta på samma sätt!
Vi tror fortfarande att ljusglimten i pandemin är att den 
har gett oss chansen att äntligen göra den välbehövliga 
övergången från ett beroende av litteraturförsäljning för 
inkomster, till en framtid där NA är självförsörjande genom 
medlemsbidrag (inklusive bidrag från serviceenheter, grup-
per och NA-evenemang). Vårt långsiktiga mål är att täcka 
minst sjuttio procent av kostnaderna för service genom 
bidrag. Och vi har gjort betydande framsteg, vi har nästan 
nått fyrtio procent av vägen dit. Det är bra, men det är vik-
tigt att komma ihåg att en del av orsaken till att andelen 
har stigit så mycket det senaste året, är att vi var tvungna 
att permittera eller säga upp så många anställda och vi har 
heller inte deltagit i gemenskapens evenemang eller haft 
personliga styrelse- eller arbetsgruppsmöten. 
Den återstående personalen har arbetat under hela pande-
min, men World Service Office i Chatsworth förblir stängt 
för allmänheten tills vi kan höja vår personalnivå tillräckligt 
för att ta hand om walk-in-beställningar eller rundturer. 
Vi ser fram emot en framtid där vi kan återuppta en del 
av dessa aktiviteter och skapa ett nytt normalläge för NA 
World Services. 
Tack för att ni hjälper oss att komma dit.  

KORTA NOTERINGAR
Vi närmar oss 10 000 följare för vårt Instagram-konto   
@narcoticsanonymous och det är en magisk siffra för 
Instagram. Med 10 000 följare kan vi ha livelänkar på 
inlägg. Följ oss om du inte redan har gjort det och hjälp till 
att knuffa oss över toppen 
OR-veckan hölls den första hela veckan i juni och gemen-
skaper runt om i världen planerade evenemang för att öka 
medlemmarnas medvetenhet om OR-service och infor-
mera allmänheten om NA. 

Unityday ska hållas den 
4 september. Flyers har 
lagts ut på www.na.org/
nawsevents. Anslut er till 
beroende runt om i värl-
den genom att läsa sinnes-
robönen klockan 10:00 PDT 
(Pacific Daylight Time).    

Alla zonforum har träffats 
regelbundet i projek-
tet  Role of Zones för att 
utbyta erfarenheter och 
zonerna som har säte vid 

WSC hade ett "spin-off" möte för att dela sina erfarenheter 
med den nya funktionen ZD (zondelegat). 
Projektet Spiritual Principle a Day (SPAD) har lagt ut den sjätte 
av sex buntar av insamlat material för granskning till och med 
den 13 september: www.na.org/spad. Texten i hela boken 
kommer att finnas med i 2022 års CAR (Konferensens agen-
darapport) för konferensen för godkännande vid WSC 2022.

EKONOMISK UPPDATERING
Med mer än ett år in i pandemin fortsätter våra mest ange-
lägna nyheter att vara finansiella.
Först de goda nyheterna – för första gången på årtionden 
utgjorde bidragen under det senaste räkenskapsåret tjugo-
fem procent av våra inkomster. Det är en ökning från tio 
procent året innan. Vår tacksamhet känns gränslös. Tack till 
alla som har bidragit och hjälpt oss att hålla oss flytande 
under de senaste sexton månaderna. 
NA-medlemmar har en tendens att fungera bra i en kris och 
bidragen är högre än de någonsin har varit tidigare. Men det 
är bara en del av historien: litteraturförsäljningen fortsätter 
att vara låg. Vi kommer att behöva lång tid att återhämta oss 
från finanskrisen det gångna året. Vi förväntar oss inte att lit-
teraturförsäljningen ska komma i närheten av vad den var 
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MEDDELANDE OM DONORBOX
Som ni kanske har läst i ett nytt e-postmeddelande från 
oss har vi ändrat vår betalningsleverantör. Den nya leve-
rantören gör det lättare för medlemmar att spåra sina 
bidrag och ger dem fler alternativ för återkommande 
bidrag. 
Detta gjorde det också möjligt för oss att införa möjlig-
heten att ge bidrag för att hedra någon. Oavsett om ni 
firar årsdagar, skickar en virtuell kram eller visar vördnad 
någon som har gått bort, kan ni nu skicka med ett kort 
med bidraget och därigenom tala om för någon att ni 
har gett ett bidrag för att fira dem, skicka lite kärlek eller 
erkänna en förlust. Klicka bara på alternativet Send Some 
Love på www.na.org/contribute.

WSC 2022
Världsstyrelsens och konferensens deltagare diskuterar just 
nu Världsservicekonferensen 2022 – om det är möjligt att 
träffas personligen i ett WSC eller inte, med tanke på gäl-
lande och potentiella reserestriktioner, hälsohänsyn och 
den fortsatta ekonomiska belastningen på World Services. 
Oavsett var eller hur konferensen äger rum ser vi redan nu 
en överfull agenda, allt från de projekt som antogs 2020 
och som vi inte har kunnat arbeta med på grund av bristen 
på finansiering och personal, plus motionerna i CAR som 
inte behandlades 2020 och som kommer att tas upp igen 
2022. Styrelsen ber regioner och zoner att redan nu ta upp 
frågor och farhågor i hopp om att beslut kan utarbetas 
utan att vi använder en motion i CAR eller ett nytt projekt.

VÄRLDSKONVENTET
Vi är också fortfarande osäkra på WCNA 38 i Melbourne, Aus-
tralien. Vi har för närvarande ett kontrakt på kongresscentret 
för november 2022, men vi är inte säkra på om reserestriktio-
ner och den globala hälsosituationen kommer att tillåta att 
konventet hålls. Fram till oktober i år kan vi säga upp kontrak-
tet utan efterräkningar, om det verkar klokt. Det finns en del 
som ifrågasätter beslutet att ha ett världskonvent 2022 även 
om villkoren gör det möjligt. Vi tar förmågan hos de inde-
lade världskonventzonerna att anordna WCNA på största all-
var. Världskonventzonerna och rotationen är WSC-policyer 
som skrivits in i A Guide to World Services i NA. Den nuvarande 
rotationsplanen skulle inte ta oss tillbaka till den här delen av 

världen på tjugosju år. På grund av detta anser styrelsen att 
alla möjligheter bör ges för att hålla WCNA 38. Vi delar oron 
för ekonomin och kommer att skapa en helt annan finansiell 
modell för WCNA 38 om den blir av.

VIRTUELLA MÖTEN 
Tack till alla som deltog i den senaste virtuella mötesun-
dersökningen som publicerades från mars till slutet av maj 
2021. Totalt inkom 4 230 svar från medlemmar, grupper och 
serviceenheter i sextiotvå länder. Inifrån USA svarade med-
lemmar i fyrtiosex delstater, tillika Puerto Rico och Washing-
ton DC. 
Undersökningen publicerades på fem språk: engelska (1 958 
svar), farsi (872 svar), portugisiska (856 svar), spanska (421 
svar) och polska (123 svar). 
En av frågorna som enkäten ställde var:  
”Tror du att virtuella möten uppfyller kriterierna för att 

vara en NA-grupp, så som de beskrivs i  
The Group Booklet?”

Det rådde konsensus bland de svarande om att virtuella 
möten uppfyller kriterierna: Ja – 3466 (82 %), nej – 407 (10 %) 
och Inte säker – 357 (8 %).
Denna undersökning var ett användbart sätt att samla in 
input. Styrelsen kommer att granska resultaten och om 
den har rekommendationer för konferensbeslut som har att 
göra med virtuella möten, kommer den att diskutera dessa 
rekommendationer med delegater innan de inkluderas i 
Konferensens agendarapport. 
Bara en påminnelse: virtuella möten listas i NA-meeting fin-
der (sök med ”web” eller ”phone” för land) och det står varje 
serviceenhet fritt att fatta sina egna beslut om gruppers till-
hörighet (eller distrikt eller regioner). Frågan om huruvida 
virtuella möten ska erkännas som grupper på NA World 
Services är en annan typ av beslut som måste fattas av 
NA-gemenskapen så som dess röst uttrycks genom region-
delegater och zondelegater vid Världsservicekonferensen. 
Detta påverkar inte och bör inte påverka serviceenheternas 
lokala beslut att erkänna dessa möten som grupper. 
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Vi välkomnar era idéer och er input: worldboard@na.org

SEXTIOÅRSJUBILEUM LILLA VITA 
BOKEN & FIPT-INFORMATION  
Vi har lagt ut information på www.na.org/fipt om att vi har 
för avsikt att fira sextioårsjubileet av Lilla vita boken (Little 

White Book (LWB)) genom att samman-
föra alla berättelser som finns i de olika 
språkversionerna till en engelskspråkig 
jubileumsutgåva.
De operativa reglerna för Fellowship 
Intellectual Property Trust (FIPT ) gör det 
möjligt för styrelsen att bunta ihop, göra 
utdrag och ompaketera gemenskaps-
godkänd litteratur, med 120 dagars varsel 
till gemenskapen. Vi lade ut meddelandet 
den 25 juni och mejlade vår lista med över 
150 000 adresser för att informera dem.

Sedan dess har vi hört ifrån några medlemmar som undrat 
varför vi tar oss an nya ”projekt” när vi inte har haft resurser att 
utföra en del av det arbete som godkänts vid WSC 2020. Vi vill 
klargöra att 60-årsjubileet för LWB inte är ett projekt – det krä-
ver ingen arbetsgrupp, gemenskapsgranskning, inga enkä-
ter, insamlingar eller skapandet av nya berättelser. Det är helt 
enkelt en ompaketering av redan publicerat material med 
hjälp av översättningar som gjordes vid tidpunkten för den 
första publiceringen med styrelsens granskning för begrepps-
mässig överenstämmelse. 
I andra FIPT-nyheter: vi lade ut en del föreslagna revideringar 
av FIPT för sex månaders granskning och har inte fått några 
invändningar. De föreslagna revideringarna är helt enkelt att 
uppdatera FIPT genom att lägga till zondelegater som besluts-
fattare i linje med gällande konferenspolicy. Vi förväntade oss 
inte att revideringarna skulle bli kontroversiella och vi planerar 
att lägga fram dem i CAR för WSC:s beslut.
Det sista som har att göra 
med FIPT och som vi vill upp-
märksamma er på är videon 
som lagts ut på www.na.org/
fipt som förklarar vad FIPT är 
och varför den är viktig för er. 

ÖVERSÄTTNINGAR 
Under de sex månader som gått sedan vi senast nämnde 
översättningar i NAWS News har vi publicerat trettioåtta 
översatta texter på arton språk, inklusive den sjätte upp-
lagan av Basic Text på franska och LWB på georgiska, kan-
nada och tamilska. Vi publicerade nästan dubbelt så många 
översatta titlar jämfört med siffror före pandemin. Vi har 
lyckats uppnå detta genom att använda externa resurser, 
genom att omfokusera personalens insatser på detta och 
på grund av pausen i annat arbete, såsom utgivningen av 
NA Way på fem språk. Tack så mycket till alla medlemmar 
som arbetar för att göra NA:s budskap tillgängligt för bero-
ende på sitt eget språk och sin egen kultur. 

RESURSER FÖR WEBBSIDOR
Glöm inte att ni kan ladda ner och återpublicera memes från 
avsnittet Social Media på mediesidan (www.na.org/media). 
Och att de resurser som publiceras på Virtual Meeting Page 
(www.na.org/virtual) och sidan Local Service Resources 
(www.na.org/localresources) uppdateras löpande. Vi har 
precis satt ihop en sektion för hybridmöten www.na.org/
virtual. Skicka oss alla lokala resurser som ni tror att andra 
skulle ha nytta av.   

WEBINARER FÖR GEMENSKAPEN
Ta del av utlagda rapporter, videor och andra resurser från 
webbseminarier för gemenskapsutveckling och virtuella 
möten när ni besöker Media Page (www.na.org/media) och 
Virtual Meetings Page (www.na.org/virtual). Det är inspire-
rande att höra om insatser av att föra budskapet vidare runt 
om i världen. 
Vi planerar att schemalägga en gemenskapsfokuserad 
webinar varje kvartal. Vi vill gärna höra era idéer för ämnen. 
Vad vill ni veta mer om? Vad tror ni att era lokala grupper 
eller serviceenheter vill eller behöver höra? Låt oss veta: 
wb@na.org 

HRP-RAPPORT
Hej från Human Resource Panel. Vi vill påminna alla konfe-
rensdeltagare och berättigade World Pool-medlemmar som 
är intresserade av att nomineras till en världsserviceposi-
tion att vi under denna cykel ber alla kandidater att få en 
RBZ-rekommendation (Region, World Board, Zonforum). Vår 
nomineringsprocess inleds snart och även om vi välkomnar 
tidiga inlämningar är tidsfristen för att lämna in en RBZ-re-
kommendation den 30 september 2021.Om ni har några 
frågor om RBZ-processen kanske ni vill läsa vår rapport från  
NAWS News december 2020. Här är länken: www.na.org/
admin/include/spaw2/uploads/pdf/nawsnews/sw/SW_
NN_Dec2020.pdf

Vi ber också alla delegater att avstå från att lämna in en nomi-
nering på en konferensdeltagare vid WSC 2022. Vi anser att 
WSC inte har förtroende för denna process eftersom dessa 
kandidater inte utvärderas av HRP och under de senaste 
tjugo åren har ingen av dem valts vid WSC. 
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