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HÄLSNINGAR FRÅN ER VÄRLDSSTYRELSE

ATT BYGGA GEMENSKAP

Världsservicekonferensen den 27
april – 3 maj 2008 i Woodland Hills,
Kalifornien var för oss en givande
och upplyftande erfarenhet. Med
temat “Vår frihet, vårt ansvar”
samlades vår mångfaldiga globala
gemenskap till vårt biennala möte.
Vi har alla fått gåvan av frihet från
aktivt beroende och vi har alla
ansvaret att föra vidare vårt budskap om tillfrisknande
och att fullfölja våra serviceansträngningar.
Detta NAWS News ger en översikt av aktiviteter och beslut
under konferensveckan. Den här rapporten avspeglar
inte alla diskussioner vi hade på konferensen och det
vi lyfter fram här är bara sammandrag av konferensens
händelser.
Vi gläds över de beslut delegaterna tog och den riktning
vi rör oss emot. Vi är tacksamma för den tillit konferensen
visat oss och har för avsikt att fortsätt sträva att leva upp
till den genom att söka flera effektiva sätt att få höra vad
som sägs i gemenskapen och på konferensen. Vi mognar
som gemenskap och är på väg att bli en trovärdig och
hållbar resurs för tillfrisknande i många lokala samhällen.
Vårt arbete är naturligtvis ständigt pågående, vilket denna
rapport kommer att illustrera.
Vi känner entusiasm inför 2008-2010-års konferenscykel
som uppmanar oss att förbli vaksamma på hur
vi kommunicerar. Vi ska genomföra flera projekt,
grundläggande service, Ämnesfrågor för diskussion och
ett Världskonvent. Vi har två nya projekt som kommer att
spänna över två konferenscykler och ytterligare sju projekt
för 2008-2010-års konferenscykel. Även om vi antog ett
nytt avsnitt om konsensusbaserat beslutsfattande till A
Guide to World Services in NA, finns det fortfarande många
förbättringar att göra för att WSC verkligen ska bli en plats
där vi pratar om de frågor vår gemenskap ställs inför.
Vi är nöjda med det intresse vi i NA har skapat och de
framsteg vi har gjort med gemenskapens Ämnesfrågor
för diskussion, men anser att det fortfarande finns
förbättringar som behöver göras för att koppla dessa till
CARen och konferensen. Vi kommer att sträva efter att
förbli ansvarsfulla med den tillit ni gav oss: vi anammar vår
frihet och vill att alla beroende ska få erfara tillfrisknande
i sin egen kultur och på sitt eget språk.

Eftersom Världsservicekonferensen (WSC) sker vart
annat år lade vi medvetet in aktiviteter i programmet
som för oss samman. Dagen före WSC hölls en Unity
Day där konferensdeltagare och lokala medlemmar
delade med sig av sin erfarenhet, styrka och hopp i olika
tillfrisknandeworkshops. En annan inför-WSC aktivitet var
en eftermiddag med öppet hus på Världsservicekontoret
(WSO) i Chatsworth där vi åt mexikansk buffé och kunde
förnya gamla bekantskaper och börja utveckla nya. Unity
Day avslutades med en uppsättning internationella talare
på tillfrisknandemötet före festen och en världsmarknad
samt, för första gången, NA Jeopardy.
Under konferensveckan hölls det möten vid poolen
varje morgon klockan 7 (en del kunde vårda sin jet
lag genom att delta på dessa möten). Vi var ute på
en gemenskapsskapande eftermiddag på en lokal
ranch där god mat, sport och ett tillfrisknandemöte
gav oss möjligheten att vara utomhus och skapade
en omgivning för att knyta personliga kontakter. Vi
hade också en avslutande lunch där vi bekräftade alla
konferensdeltagares ansträngningar och fick höra några
av dem som roterar av tala. Vi tror att sådana här aktiviteter
tillåter oss att stärka banden mellan deltagarna som tjänar
vår världsvida gemenskap; att en känsla av gemenskap
påminner oss om vårt åtagande att föra vidare budskapet
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positivt, men vi har ännu inte nått någon överenskommelse om
hur vi ska förlika vår tillväxt som gemenskap med behovet att
vara effektiva i vårt arbete på konferensen.

om tillfrisknande och tillhandahåller stöd för de ibland, långa
dagarna på konferensen.
Vi vill tacka West End Area som alltid är vår villiga partner
och även San Fernando Valley Area för deras ansträngningar
under hela konferensveckan. Dessa två distrikt tillhandahöll
frivilliga som hjälpte konferensdeltagare med transporter till
flygplatsen, skjutsar till lokala möten (när det var möjligt),
vägbeskrivningar till lokala butiker och med ”Southern
Californian” gästfrihet. Tack så mycket, tack så mycket, och
tack så mycket.

Med hänsyn till dessa frågor ber vi om ett moratorium fram till 2012
för att ge säte vid konferensen för regioner som har uppkommit som
ett resultat av delning såväl som ett moratorium för att använda en
arbetsgrupp som ger rekommendationer till styrelsen. Konferensen
kanske kan diskutera frågorna mer effektivt om det finns ett medvetet
beslut att inte ge regioner som uppkommit genom delning säte under de
kommande två konferenscyklerna och om konferensen använder denna
tid till att diskutera vad som kommer att fungera bäst inom den närmaste
framtiden utan att dessa diskussioner färgas av att specifika regioner
anhåller om säte vid konferensen. Vi hoppas kunna ge konferensen ett
förslag att överväga år 2012.
Efter diskussioner om det föreslagna moratoriet, insamlingen
av regionalt samvete, kärnan av en Världsservicekonferens
och vårt servicesystems struktur antog konferensdeltagarna
följande:
Att sätta ett moratorium på de nuvarande Criteria for Recognition of New
Conference Participants i A Guide to World Services in NA till WSC 2012.
Världsstyrelsen ska fortsätta ge rekommendationer till konferensen under
2010 och 2012 gällande regioner som inte uppkommit genom delning av
en gemenskap som har säte vid konferensen.
Vi kommer att fortsätta diskutera frågorna som har att göra
med säte vid konferensen och arbeta på att formulera ett
förslag som ska övervägas år 2012, som bättre tjänar WSC när
det gäller att ge säte till nya konferensdeltagare. Vi kommer
att hålla er uppdaterade under denna konferenscykel och
allteftersom arbetet fortskrider kommer vi att be om input
och tankar från konferensdeltagare. Vi förlitar oss på ett
partnerskap med er och ser fram emot att arbeta tillsammans
för att skapa rekommendationer för att ge säte vid WSC
under denna period av moratorium.

TA HAND OM BUSINESS
Före formella ärenden tillfrågades konferensdeltagarna
om de skulle vara tillfreds med att på prov använda de
nya ordningsreglerna så som de föreslagits i Materialet
för konferensens övervägande (CAT). De flesta deltagare
kände till och var bekväma nog med de föreslagna
ordningsreglerna, så konferensen röstade för att pröva dem
innan de godkändes under nya ärenden.
Precis som på de två föregående konferenserna ledde
diskussionssessioner före formella ärendesessioner till att
arbetet i ärendesessionerna flöt smidigare. Under dessa
diskussionssessioner fick alla deltagare en möjlighet att
kommentera, ta upp bekymmer med eller ställa frågor om
motioner och att uttrycka sina idéer utan att vara begränsade
av parlamentariska regler. Vi vill uttrycka vår uppskattning och
vårt tack till Jimi S för hans skickliga ledning av konferensen
genom dess ärende och diskussionssessioner.
Vi lämnade konferensen med en skriven sammanfattning av
de beslut som fattade på WSC 2008. Detta dokument finns att
läsa på vår hemsida på http://www.na.org/conference/
WSC_2008_Summary_of_Decisions.pdf.
Vi är djupt tacksamma för det fortsatta stödet och tilliten
som gemenskapen gav uttryck för genom att anta nya
ärendemotioner såsom projektplanerna och budgeten för
2008-2010. Vi tackar er och ser fram emot det arbete vi kan
åstadkomma tillsammans under de kommande två åren och
ännu längre fram.

OFFENFLIGA RELATIONER
Denna session lyfte fram offentliga
relations aktiviteter under konferenscykeln
2006-2008. Sessionen öppnades med
en genomgång av NAWS deltagande på
professionella evenemang. NAWS deltar
på dessa konferenser för att ge dem som
deltar information om vårt program och
för att introducera dem till vår litteratur.
De professionella som deltar på dessa konferenser är i
direktkontakt med potentiella medlemmar som skulle kunna
hänvisas till NA.
NAWS tillhandahöll information på professionella workshops
vid de sex konferenser de deltagit på (World Federation of
Therapeutic Communities, NYC, NY; International Congress
on Addictions, Mexico City, Mexico; United Kingdom/
European Symposium on Addictive Disorders, London,
UK; International Council on Alcohol and Addictions,

NYA REGIONER & WSC:S
MORATORIUM FÖR ATT GE REGIONER SÄTE
WSC ’08 röstade för att ge sju nya regioner säte på konferensen,
regionerna Egypten, El Salvador, Nepal, Nicaragua, North
Carolina, Polen, och Southern Brazil kommer att ansluta sig
till oss vid WSC 2010 som våra nyaste konferensdeltagare.
Följande presenterades som en del av rapporten om
rekommendationer för säte vid konferensen som
distribuerades tillsammans med Material för konferensens
godkännande (CAT):

Konferensen har under många år diskuterat sin tillväxt och hur
vi ska hantera frågor som har att göra med representation utan
att nå koncensus. Vi är alla överens om att NAs tillväxt är något
2

Juni 2008

Narkomaner. NA-medlemmar samlar in kontaktinformation
från deltagare på konferensen och det är nödvändigt att
följa upp dem för att upprätthålla vår trovärdighet. De flesta
NA-medlemmar får mycket energi av att delta på dessa
evenemang och de inser att det finns mera arbete att göra
för att alla professionella ska se Anonyma Narkomaner som
ett livskraftigt, trovärdigt program för tillfriskande för alla
beroende.

Stockholm, Sweden; International Society of Addiction
Medicine, Cairo, Egypt; and National Seminar for Therapy
and Rehabilitation, Jakarta, Indonesia). På den här sortens
sessioner kunde workshopdeltagare komma i direktkontakt
med representanter från NAWS och ställa frågor om vårt
program. Professionella tror ofta att NA bara fokuserar på
opiatberoende eftersom vårt namn ger dem det intrycket.
Vi använder dessa tillfällen till att informera professionella
om ursprunget till vårt namn, vilket hjälper till att avvärja
feltolkningar. Vi kan också använda information från vår
medlemskapsenkät för att illustrera att NA-medlemmar har
använt många olika droger.
Den andra komponenten
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120
i
den
här
WSCsessionen
var
inriktad
100
på resultaten från 200780
års medlemskapsenkät.
60
gender
Närmare
13,500
40
medlemmar
svarade
20
antingen på WCNA0
32, online, eller genom
mail eller fax. De data som samlades in indikerar att vår
genomsnittliga drogfria tid är 9.09 år, information som
bidrar till att skingra missuppfattningen att ”det inte
finns något tillfrisknande i NA”, vilket vi ibland hör från
professionella. Enkätresultaten belyser också medlemmars
framsteg med utbildning där flera medlemmar i 2007-års
enkät jämfört med 2003-års enkät, anger att de har uppnått
universitetsexamen. 2007-års enkät tog upp en fråga som
gällde förbättringar i livskvalitet. Det är ett ämne som väcker
intresse hos professionella eftersom det tycks vara en
indikation om hållbara förändringar och förbättringar i livet.
Våra medlemmar angav att de i relationer med familj och
social tillhörighet har upplevt större än 80% förbättring efter
att ha kommit till NA. Distrikts och regionala kommittéer
som samverkar med professionella inom kriminalvård,
behandlingscenter och hälsovård genom telefonservice, S&I
och offentliga information/relationer kan ha nytta av denna
enkät. Den finns tillgänglig på www.na.org/PR/2003_
Membership_Survey.pdf
Evenemang för samverkan behandlades under den
tredje delen av PR-sessionen. Dessa evenemang är oftast
konferenser som drar till sig professionella från specifika
geografiska områden. NAWS deltar vanligen i nationella och
internationella konferensen men NA-gemenskaper som har
OI/PR-kommittéer och villiga medlemmar kan samarbeta
med NAWS under sådana evenemang. NAWS samarbetade
med regioner/zoner i över fyrtio evenemang under 2006–
2008. Vi arbetar tillsammans med registrering för konferensen
och distribution av litteratur och NAWS finns till hands som
en resurs för den lokala OI/PR-kommittén. Medlemmar som
deltar under dessa konferenser brukar bli förvånade över
att en del professionella aldrig har hört talas om Anonyma

PROJEKT FÖR 2008–2010
Konferensen gav sitt stöd för alla projekt som styrelsen
föreslog. Dessa var indelade i tre kategorier: högsta prioritet,
andra och tredje rang. Denna rangordning var först gjord av
styrelsen och konferensdeltagarna ombads sedan att genom
handuppräckning ge sin syn på vikten av varje projekt.
Det här gjordes under konferensens sista dag, lördag, en
dag som började med att vi avslutade nya ärenden tidigt
på morgonen (01:30). Ett av våra mål är att fortlöpande
rapportera om och ge uppdateringar om dessa projekt för
att hjälpa oss alla att förbli förtrogna med arbetet som pågår
under den aktuella konferenscykeln. För att kunna följa den
tidplan som angetts i de projektplaner som enskilt antagits
av konferensen behöver vi omedelbart börja arbeta med
de flesta projekten. Rangordningen av prioritering ger oss
möjligheten att göra anpassningar i cykeln om resurserna
inte räcker till. Vi erbjuder rikt skiftande projekt, men en del,
såsom Ämnesfrågorna för diskussion, är ständigt pågående
under varje cykel. Vi tackar konferensen för dess stöd för de
projekt som antogs.

Första prioritet
• Business Plan Workgroup
Det här har blivit en så integrerad del av vår sätt att
sköta organisationen att konferensen samtyckte till att
denna arbetsgrupp ska ses som grundläggande service
i framtiden.
• Fellowship Issue Discussions (Ämnesfrågorna för
diskussion)
Detta projekt täcker både de nya Ämnesfrågorna för
2008–2010 och allt arbete för att samla in gemenskapens
input från ämnena under 2006–2008-års cykel.
• Public Relations (Offentliga relationer)
Mycket av det vi kallar offentliga relationer finns redan
inkluderat under grundläggande service i NAWS budget.
Det här projektet är till för att lägga fokus på professionella
inom sjukvård, kriminalvård och behandling och för att
skapa material som riktar sig till dessa professionella.
• Service System
Det här projektet kommer att börja utveckla ett
visionsuttalande för all NA-service. Det kommer att skapa
valmöjligheter och rama in diskussioner om förbättringar
av vår servicestruktur under denna cykel. Det är ett projekt
för två konferenscykler.
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någon som kan ha en önskan att delta i en arbetsgrupp,
var vänlig och lämna in (eller uppdatera) en World Pool
Information Form på http://www.na.org/HRP/wpif-default.
htm. Vi är också intresserade att höra ifrån delegater varför ni
tror att någon skulle vara en bra kandidat för ett projekt. Ni
kan alltid skicka oss denna information.

• Targeted Literature (Riktad litteratur)
Även om det finns en lång lista av potentiell riktad
litteratur kommer arbetet i det här projektet att fokusera
på en revidering av In Times of Illness (I tider av sjukdom).
Det häftet kommer att uppdateras för att avspegla vår
nuvarande erfarenhet med långvarig sjukdom och frågor
om mental hälsa.
• Workshops
Det här projektet täcker de många olika sätt vi har att
stödja gemenskapen i möten ansikte mot ansikte, allt från
NAWS-stödda workshops till samverkan på evenemang,
närvaro vid zonforum och en USA-baserad litteratur och
konvent workshop.

ATT GE HEMSIDAN NY DESIGN
Den nya designen för of www.na.org är
ett jättestort åtagande som går framåt
och kommer att släppas i slutet av detta
år. Vi talar inte bara om en kosmetisk
ansiktslyftning av hemsidan, utan en
fullständig omstrukturering av funktionaliteten av en site
som omfattar sex olika domäner och tio servrar. Det finns
en detaljerad diskussion om förändringarna i Conference
Report.
En av förändringarna av hemsidan som vi har beslutat att
initiera i juli stället för att vänta tills allt släpps, är att öka
antalet anslagstavlor för diskussion inom gemenskapen. Vi
startade anslagstavlorna för Ämnesfrågorna för fyra år sedan
och har sett en tydlig ökning i intresse och innehåll på dessa
anslagstavlor under de två senaste åren. Vi planerar att
lägga till nya ämnesfråge-fokuserade anslagstavlor som ett
gensvar på de förfrågningar vi fått in från medlemmar som
önskar ha ett forum för att dela sin erfarenhet, styrka och sitt
hopp. Våra nya anslagstavlor kommer att vara:
• distrikts och regionservice
• konvent och aktiviteter
• S&I
• litteratur distribution
• PR och OI
• hemsidor och webmasters
• de nya Ämnesfrågorna för diskussion (IDTs)
• anslagstavlan för konferensdeltagare
Vi kommer att göra ett massutskick per e-post när vi har
lag ut dessa anslagstavlor online, men vänligen sprid ut
informationen om dem i er lokala gemenskap. Vi hoppas att
konferensdeltagare kommer att fortsätta dela med sig till
varandra så som de gjorde vid World Service Conference. För
det syftet kommer vi att starta en diskussion om hur man är
en effektiv RD på anslagstavlan och vi uppmuntrar delegater
att dela med sig av sina arbetssätt till andra.

Andra rang
• “Living Clean – The Journey Continues”
Det här är endast ett arbetsnamn för en bok som ska täcka
en samling frågor som vi möter i tillfrisknandet. De många
ämnen som ska tas upp i denna bok är sådana som har
prioriterats i litteraturenkäter så långt tillbaka som 1999.
Den första fasen kommer att innebära utvecklingen av
en skiss över upplägget i boken. Det är ett projekt för två
konferenscykler.
• Leadership Orientation Material (Material för
ledarskapsutveckling)
Delegaterna fick en genomgång av de två första delarna
av det här projektet: att lära sig leda stora grupper och det
första materialet utvecklat för att hålla lokala workshops
om ledarskap.
• Self-Support Pamphlets (Pamfletter om
självförsörjande)
Det här projektet täcker utvecklingen av två nya verk
om självförsörjande—en enkel grafisk bild för att
visa medlemmar de olika sätten och ställen dit vi kan
bidra och den andra en diskussion om vår princip om
självförsörjande. Dessa två verk är tänkta att ersätta våra
nuvarande pamfletter om självförsörjande.

Tredje rang
• Service Material
Även om det här kan vara projektet som vi inte kommer att
kunna ta oss an under denna cykel, tillåter presentationen
av projektplanen oss att börja arbeta med en mängd olika
serviceämnen som tas upp i nuvarande och indragna
handböcker, om vi har tid till det.
Projekten ovan representerar en del av vår arbetsbörda för
den kommande konferenscykeln. Det finns även pågående
ansvar för att rapportera om och samla in feedback, utforma
diskussionsfrågor för att diskutera, till exempel säte vid WSC,
samt allt annat arbete som ständigt pågår på NAWS.
Våra medlemmar är en mycket värdefull resurs för att hjälpa
oss att fullgöra konferensrelaterade projekt. Om du är
intresserad av att delta i en arbetsgrupp eller om du känner

GEMENSKAPENS ÄMNESFRÅGOR FÖR
DISKUSSION (IDTS)
Processen med ämnesfrågorna för diskussion har progressivt
blivit till större hjälp allteftersom ökad delaktighet i hela
gemenskapen har fortskridit och det har varit uppenbart
under den förra cykeln. Regioner, distrikt och medlemmar
har kommit samman för att överväga dessa frågor och hitta
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vad som behöver kommuniceras, vem som behöver få
ta emot informationen och hur vi bäst ska förmedla det
vi vill kommunicera. När vår kommunikation brister sätts
vår förmåga att föra vidare budskapet på spel. Vi tror att
vi, i NA-gemenskapen som helhet, har både önskan och
erfarenheten att komma fram med mer effektiva redskap
och tillämpningar för kommunikation och att vi genom att
fokusera diskussionen på den här frågan kommer att finna
effektiva lösningar.
Vänligen kom och diskutera dessa frågor med oss genom att
använda anslagstavlan för ämnesfrågorna (Fellowship Issue
Discussion Board) (http://www.na.org/IDT/IDT.htm).
Julinumret av NA Way kommer att innehålla sessionsprofiler
som tar med en introduktion till ämnet och frågor för
grupparbete och dessa kommer också att läggas ut online.

lösningar för sina egna NA-gemenskaper, deras feedback
gynnar andra NA-gemenskaper i hela världen. Som ett
resultat av IDT-processen har värdefull feedback lett till
skapandet av arbetsbladet för starka hemmagrupper och till
Planeringsredskapet för distrikt (APT).
På grund av mottagligheten vi upplevt under de två gånga
cyklerna kommer vi att fortsätta distribuera IDT-information
och frågor genom NAWS News, The NA Way Magazine, och
hemsidan. IDT-processen har ett trefaldigt syfte:
1. Att vara i kontakt med andra: skapa en känsla
av gemenskap och inspirera och generera
entusiasm.
2. Att fokusera tänkesätt och energi: belysa NAs
allmänna principer och tillämpa dem på nya
områden på nya sätt.
3. Lära och lära ut: kommunicera nya idéer och
föra vidare information till och från andra NAgemenskaper och nivåer av service.

SERVICEPAMFLETTER
Vi höll en session
för
att
hjälpa
konferensdeltagare
att bättre förstå
styrelsens svårigheter
med att klassificera
litteratur. Som många
av er säkert minns gav
beslut vid WSC 2006
styrelsen möjlighet att skapa servicepamfletter. Under den
gånga konferenscykeln utvecklade och publicerade vi ett
antal sådana pamfletter. Input från medlemmar föranledde
oss att dra tillbaka en pamflett som innehöll en “drogfri”. På det
stora hela tycktes utvecklings- och distributionsprocessen
för dessa servicepamfletter fungera bra. Dilemmat med
En introduktion till NA-möten belyser omedelbarheten av
gensvar i godkännandeprocessen för material godkänt av
styrelsen (vi kunde genast dra tillbaka pamfletten). Men det
kvarstod ett antal frågor.
Denna konferenssession var samlad kring en av huvudfrågorna
vi som styrelse har brottats med: den fina skiljelinjen mellan
”tillfrisknande” och ”service” litteratur. När vi skrev policy för att
urskilja den nya godkännandeprocessen (styrelsegodkänd)
från de två befintliga processerna (konferensgodkänd och
gemenskapsgodkänd), var det svårt för oss som styrelse att
definiera skillnaden mellan dessa kategorier. Deltagarna fick
uppleva styrelsens dilemma när de ombads att klassificera
flera litteraturverk som antingen tillfrisknande- eller
servicebaserade. En del av verken kunde mer uppenbart
klassificeras och det gav grunden för diskussionerna i den
här sessionen.
Diskussioner om råtexten till En introduktion till NA-möten
bidrog till att belysa styrelsens åtskillnad mellan tillfrisknandeoch servicematerial. Denna pamflett utvecklades som ett
svar på det stora inflödet av människor som blir sända till
våra möten av juridiska och andra hänvisande instanser,

Temat “Vår frihet, vårt ansvar” kommer ur ämnesfrågorna
“Vårt servicesystem.” En sak vi lärde oss under den gånga
cykeln är att vi fortfarande kämpar med andan i vårt
servicearbete—vi fortsätter att kämpa med apati och en brist
på känslan av åtagande och ansvar. “Vår frihet, vårt ansvar”
var ju också temat för WSC och är temat för 2008–2010-års
konferenscykel. Vi hoppas att den här ämnesfrågan kommer
att hjälpa oss att titta närmare på våra ansvarsåtaganden
och den frihet vår uppnår genom dem.
Konferensens IDT-session “Vår frihet, vårt ansvar” lade
fokus på både den individuella och gemenskapsvida
tillämpningen av dessa principer. Vi började med att bryta
ner ordet ”responsibility” (ansvar) och insåg att dess grund
helt enkelt betyder “the ability to respond” (förmågan att
svara an). Enskilda medlemmar fick möjlighet att dela med
sig av sina erfarenheter av hur de lärt sig att ta ansvar och
hur det lett till personlig frihet.
Det här blev den mest ”handgripliga” sessionen eftersom
några bord ombads att bygga ett hus i kartong medan
andra fick en färdigbyggd modell. Deltagarna ombads tänka
över skillnaden mellan att närvara (bara finnas på plats) och
att delta (att vara involverad och skapa tillsammans med
andra). Att delta i vår service tillåter oss att bygga en bättre
gemenskap. Den här sessionens aktivitet tycktes betona att
vi värdesätter det vi är ansvariga för att ha skapat. När vi är
ansvariga för att skapa den frihet vi har, vårdar vi den och
genom att göra det stärker vi den för oss själva och dem vi
ger den vidare till.
Den andra ämnesfrågan för denna cykel är “Att bygga
kommunikation”. För att kunna ha effektiv service som
hjälper oss att bättre föra vidare budskapet om tillfrisknande
behöver vi stärka vår kommunikation på alla nivåer i
servicestrukturen. Vi tycks kämpa med att besluta oss för
5
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och kungjorde att 2008-års Världsservicekonferens skrivit
historia genom att anta Basic Text motionerna kl 19:26
den 29 april 2008. Detta följdes av en stående ovation och
glädjesång bland konferensdeltagarna. Vi har nu en verkligt
internationell Basic Text som avspeglar mångfalden och
styrkan i vår internationella NA-gemenskap. Den nuvarande
planen är att boken ska finnas tillgänglig i oktober 2008 och i
samband med det utges också en volym i särskild upplaga.

som inte ens fått en första beskrivning av vad NA är eller vad
som sker på ett NA-möte. Pamfletten utvecklades genom
att använda befintlig NA-litteratur som grund, den uttrycker
inga nya idéer om NA-filosofi eller principer och är menad
huvudsakligen för distribution under PR-service med dessa
hänvisande instanser. Med den här tilltänka publiken och att
innehållet egentligen är en omstuvning av befintliga idéer
tycktes konferensdeltagarna stödja styrelsens tanke om att
det inte är ett nytt verk tillfrisknandelitteratur.
Diskussionen omkring servicepamfletter återkom genom
hela konferensveckan då vi arbetade tillsammans för
att förfina utvecklingsprocessen för material i den
nya godkännandeprocessen. Styrelsens önskan är att
samarbeta med konferensdeltagare i att producera dessa
servicepamfletter. Efter diskussioner enades konferensen
om att modifiera processen så att den omfattar samverkan.
Servicepamfletter kommer även fortsättningsvis att
utvecklas av styrelsen och innan de släpps till gemenskapen
kommer regiondelegater att få exemplar för en nittio
dagars gransknings och input period. RDar har friheten att
involvera andra medlemmar i granskningsprocessen eller
själva ge kommentarer. När perioden om nittio dagars
granskning är över kommer given input att övervägas och
pamfletterna revideras, och om det är lämpligt, godkännas
av Världsstyrelsen. Vi är nöjda med att vi kunde samarbeta
för att lösa den här frågan.
För närvarande är råtexterna för de pamfletter som
inkluderades med Material för konferensen godkännande
(CAT) ute för granskning och vi har redan tagit emot en
mängd nyttig input. Deadline för input om dessa pamfletter
är i slutet på juli. Vi hoppas att vi kan överväga era idéer och
publicera reviderade pamfletter för gemenskapen i höst.
Vi har inga omedelbara planer för att börja arbeta med
ytterligare servicepamfletter. Månaderna efter konferensen
är vanligen fyllda med upptakten för arbete med de projekt vi
antog. Som vi nämnde i mailet vi skickade ut har vi övervägt
att revidera pamfletten NA-grupper och medicinering, för
att på något sätt kombinera den med vår befintliga bulletin
om metadon så att vi bara har ett verk som tar upp den här
frågan istället för två. Vi kunde inte påbörja revideringen före
konferensen, men allt arbete som görs om det här ämnet—
om vi gör något—kommer troligen att göras senare under
cykeln efter att projektet om riktad litteratur är i gång.

Godkännandeformatet av By Young Addicts, For Young
Addicts antogs genom enhällig koncensus. Den här
pamfletten kommer att ersätta vår befintliga IP #13, Ungdom
och tillfrisknande. Detta beslut följdes kort efteråt av ett
majoritetsgodkännande av For the Parents or Guardians
of Young People in NA. De här nya verken kommer att
produceras med ett fräscht, nytt utseende och stil, helt olikt
våra andra pamfletter. Vi tror att pamfletterna kommer att bli
mycket användbara för att hjälpa unga beroende att finna
tillfrisknande i NA.
Som de flesta av våra medlemmar känner till fanns det två
gamla ärenden som hade att göra med produktionen av
medaljer och utöver det utfördes en enkät online för där
medlemmar angav vad de föredrog. Av 5,739 svar på enkäten
valde nästan 75 procent romerska siffror före arabiska och
omkring 55 procent valde brons före nickel. Även om båda
motionerna i CARen avslogs kommer NAWS som ett resultat
av gemenskapens input att byta ut våra nuvarande medaljer
till medaljer med romerska siffror utförda i brons med början
i oktober.
Under konferensens diskussion om motionerna som hade
att göra med medaljer föreslog en del deltagare att den
värdefulla och begränsade tiden på konferensen borde ägnas
åt det viktiga arbetet att föra vida budskapet om tillfrisknande
i hela världen, snarare än att diskutera en produktionsfråga
som alltid har varit inom NAWS verkningsområde.
Medaljfrågan är en bra möjlighet att ge er en uppfattning om
vad vi tror att majoriteten av deltagarna vill se att konferensen
utvecklas till. Enligt vårt gamla system var skrivandet av en
regional motion det enda sättet att ta upp en fråga som de
flesta regioner kände till. Medan vårt system har förändrats
har det arbetssättet inte alltid följt förändringen. Vi höll med
dem som skrev dessa motioner att medaljer tycks vara något
många av våra medlemmar anser vara viktigt. Vi tror bara att
en enkät var ett mer effektivt sätt att få en känsla för vad
gemenskapen ville ha. Konferensen tycktes stödja denna

BASIC TEXT, MEDALJER OCH
UNGDOMSPAMFLETTER
För många av deltagarna var blev kanske godkännandet
genom enhällig koncensus av den sjätte upplagan av vår
Basic Text den mest spännande aspekten av WSC 2008.
Antagandet av motionerna om Basic Text utgjorde de första
förändringarna av Basic Text på två årtionden. Efter antagandet
av den sista motionen gick en delegat fram till mikrofonen
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och ekonomiska begränsningar annars skulle förhindra
deras deltagande. Utan denna finansiering skulle dessa
medlemmar och deras NA-gemenskaper kanske aldrig vara
representerade på sådana evenemang.
NAWS-aktiviteter visades geografiskt på en karta med början
i Nordamerika där vi närvarade vid femton zonforum, fjorton
serviceevenemang och tio region- och distriktskonvent.
Vi firade också tillfrisknandet med ett världskonvent i San
Antonio, Texas; två världsvida workshops, en i New Orleans,
Lousiana och den andra i Lincoln, Nebraska; en litteratur och
konvent workshop i Woodland Hills, California; och närvarade
vid en Day of Twelve-Step Fellowships på AAs Servicekontor
i New York.
I den Latinamerikanska zonen
deltog NAWS på ett Latin American
Zonal Forum (LAZF)-möte och elva
andra gemenskapsevenemang,
finansierade två resor för
World Pool-medlemmar till
gemenskaper under utveckling
och höll workshops i Costa Rica
och Honduras med hjälp av
närliggande gemenskaper. Det
finns flera anställda på NAWS som
talar spanska och hjälper till att
hålla kontakten med den här geografiskt enorma zonen. Vi
kommer att fortsätta planera evenemang i samarbete med
medlemmar i LAZF. Under WSC 2008 bad de NAWS att börja
arbeta med en spansk översättning av den sjätte upplagan
av Basic Text.
I våra gemenskapsutvecklande ansträngningar i Asia Pacific
zonen närvarade vi vid två av deras zonmöten, höll en serie
workshops i Nepal, finansierades resor för 100 medlemmar
runtom i Indonesien för att delta på en workshop i Jakarta.
Vi höll också en världsvid workshop i Australien (vårt första
besök i Australien sedan 1991), deltog på tre regionala
konvent och besökte åter Kina, potentiellt en av de största
NA-gemenskaperna under utveckling. I Indien upprätthöll
vi vårt pågående åtagande till deras gemenskap genom att
delta på sju serviceevenemang och workshops, och fortsatte
att söka lösningar till utmaningarna att producera och
distribuera NA-litteratur på denna väldiga subkontinent.
Mellanöstern genomgår en stark tillväxt och vi har åtagit
oss att stödja deras gemenskaper under utveckling. NAWS
deltog i elva workshops runtom i regionen, inklusive
Mellanösternworkshopen där elva NA-gemenskaper deltog
och vars medlemmar vi finansierade. Utöver dessa workshops
hade vi möjlighet att resa i Iran där vi höll tretton workshops
i sju iranska städer och hade möten med sjukvårdspersonal
och myndigheter.
Vidare till den europeiska kontinenten med våra
gemenskapsutvecklande ansträngningar, vi närvarade på
European Delegates Meeting, vi besökte dem fyra gånger

syn och det som ska produceras är det som majoriteten
i enkäten tycks föredra, oavsett vars och ens personliga
preferenser. Medan det fortfarande står regioner fritt att
ställa motioner är det ett ineffektivt sätt att ta upp en fråga
för konferensens övervägande nu när konferensen är mera
diskussionsorienterad. Vi ber er alla att samarbeta med oss i
detta. Skicka oss era idéer och frågor och/eller lägg upp dem
på konferensdeltagarnas anslagstavla. Vi vill omigen betona
att vi har ett fortlöpande åtagande att diskutera idéerna och
rapportera tillbaka till er om dem. Vi vet inte alltid hur vi ska
skapa verkliga diskussioner inom gemenskapen eller ens på
regional nivå i en given fråga, men om delegaterna arbetar
med oss är vi säkra på att vi kan förverkliga detta.

GEMENSKAPSUTVECKLING (FD)
WSCs session om gemenskapsutveckling är genomgående
en av de mest inspirerande sessionerna på konferensen. Som
medlemmar älskar vi att se tillfrisknande runt om i världen
likaväl som hemma på vår egen gård.
Precis som på tidigare konferensen kretsade den här
sessionens presentation kring NAWS evenemang och
resor under de senaste två åren. I WSC-sessionerna och för
utformning av budget separeras FD-aktiviteter från offentligarelationsaktiviteter, även om de två ofta genomförs parallellt
och har liknande mål att föra budskapet om tillfrisknande
vidare och dela information om NA genom att använda
olika vägar. I gemenskapsutveckling tenderar vi att fokusera
på medlemmar och deras serviceansträngningar medan
offentliga relationer oftast fokuserar på dem som kan hänvisa
beroende till NA samt medlemmar i NA-gemenskaper som
utför denna service. Vi försöker balansera våra aktiviteter med
behoven i gemenskapen som helhet. Dessa behov tycks öka
med varje cykel och vi använder en mängd olika resurser

för att svara an på den ökande mängden förfrågningar.
Medlemmar i Världsstyrelsen (World Board), NAWS-personal
och medlemmar från Världspoolen (World Pool) har alla gett
sig ut på resor under den gånga cykeln för att täcka alla
förfrågningar för vårt deltagande och/eller ledning. I en del
fall kan vi också finansiera lokala medlemmars deltagande
på serviceevenemang, särskilt dem vars geografiska
7
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 upprätthåller fokus på ämnet;
 ger gruppen tillräckligt med tid för att undersöka
ämnet innan han/hon ber dem fatta ett beslut,
och
 lyssnar effektivt för att förstå vad som sägs.
En ledare har också rollen och funktionen att hjälpa deltagare
med beslutsfattande och kan stödja dessa ansträngningar
genom att:

under den gångna cykeln. Vi höll en världsvid workshop i
Frankrike (vilket markerar vår första utvecklingsansträngning
där på tio år), en rysktalande PR-workshop i Moskva med
NAWS-finansierade deltagare från Litauen till Sibirien, en
serviceworkshop i Danmark för första gången på tio år, och en
Östeuropeisk workshop i Budapest med NAWS-finansierade
deltagare och i samverkan med EDMs FD-kommitté.
I Africa har NAWS-aktiviteter
mest ägnats åt översättningar.
Vi visade delegaterna bilder
av IP#1 på fyra Sydafrikanska
språk, nyckelringar på det
Östafrikanska språket Kiswahili,
och en handskriven råtext av Är
jag en beroende på det Etiopiska
språket Amharic.
Gemenskapsutveckling
fortsätter att vara givande
och uppfyllande när vi deltar
med medlemmar i serviceworkshops och hjälper deras
NA-gemenskaper att växa och attrahera beroende till
tillfrisknandet. Våra FD-aktiviteter för oss närmare vår vision
om att en dag ska alla beroende ha möjligheten att erfara
tillfrisknande på sitt eget språk och kultur. Era delegater har
kopior på alla dessa presentationer. Uppmuntra dem att
dela med sig till er av dem!

 klargöra beslutet och sedan åter uttala det mål
gruppen arbetar för att uppnå;
 reflektera över input från deltagarna och
identifiera gemensamma tankar/idéer;
 bygga på lösningar eller alternativ för att hantera
en fråga;
 utvärdera föreslagna lösningar/alternativ
tillsammans med grupper;
 välja den lösning som bäst kommer att möta
gruppens mål; och
 förbereda gruppen för handling om
implementering av beslutet.
En ledare gör allt det som står ovan utan att dominera
diskussionen eller lägga in sina egna synpunkter.
Ledningstekniker såsom sondering, sammanställning och
överbryggning beskrevs. Dessa färdigheter förbättrar en
ledares effektivitet genom att hjälpa gruppen att göra
kopplingar och processa informationen de genererar.

LEDARSKAP I NA
Vi fortsatte våra gemenskapsvida diskussioner gällande
ledarskap på denna konferens genom att gå vidare från
att samla information till praktiskt tillämpning. Till hjälp för
konferensen i denna process använde vi en professionell
konsults, Jim Delizia, tjänster. Jim är inte någon främling för
NAWS eller WSC, hans färdigheter i att leda grupper och lära
ut har stöttat oss i att närmare granska hur vi ska utveckla
ledare inom NA. Många konferensdeltagare mindes honom
från WSC 2006 och WSC 2004.

Smågrupper
En nyttig metod är att använda smågrupper för att diskutera
stora ämnen såsom regional budgetplanering och svåra
frågor som stöld av NA-medel. Smågruppsprocessen
innehåller tre komponenter: inledning, diskussion och
process. Inledningen beskriver syftet med gruppdiskussionen
och ger brakgrundsinformation som är nödvändig för
diskussionen. Diskussion sker mellan deltagare vid ett bord
där de arbetar för att nå en lösning. Process beskriver hur alla
deltagare når en gemensam lösning genom att överbrygga
idéer från olika bord och gå igen om input och beslut.

Ledning av grupper (Facilitation)
Den här sessionen öppnades med en“isbrytare”i smågrupper:
konferensdeltagarna ombads att tänka over följande scenario:
en ny betrodd tjänare deltar på ett regionservicemöte för
första gången. Vilka förslag skulle deltagarna ge denna
medlem gällande hans eller hennes förmåga att vara
effektiv på mötet? Efter denna uppvärmningsaktivitet gick
Jim igenom roller och ansvar för regiondelegater som
partners med NAWS, och uppmanade delegaterna att vara
förändringsagenter inom sina respektive regioner.
Jim gick igenom skillnaden mellan att vara talesperson och
ledare. En ledare på ett service- eller kommittémöte:
 skapar en miljö som tillåter öppen diskussion;
 säkerställer att alla deltagare klart och tydligt
förstår ämnet som diskuteras;

Praktisk tillämpning
Konferensdeltagarna leddes genom en serie övningar för
att hjälpa dem att öva på sina ledarförmågor. En del av de
praktiska sessionerna fokuserades på sätt att sondera fram
ytterligare information, sammanställa motsatta synpunkter
och idéer och överbrygga uttalanden som till synes står
i motsättning, tillbaka till det ursprungliga temat eller
punkten.
Den avslutande övningen tog upp ett problem som troligen
var bekant för de flesta konferensdeltagarna—apati på
distriktsnivå och hur ledare eller ordförande i distriktet kan öka
entusiasm och engagemang för att uppnå distriktets mål.
8

Juni 2008

Sessionen slutfördes med förslag på hur dessa workshops kan
hållas i lokala NA-gemenskaper. Flera deltagare frågade om
workshopmaterialet kunde göras tillgänglig elektroniskt så
snart som möjligt, det förklarades att en FTP-site skulle läggas
upp där konferensdeltagare kan hämta all information från
konferensen och använda den i sina hemmagemenskaper.
För att stödja konferensdeltagare med ledarskapsutveckling
i deras gemenskaper kommer workshopmaterialet att “kokas
ner” så att det blir lättare att använda och kommer att finnas
tillgänglig så snart det är redigerat och förenklat.

World Board

ANDAN AV GENEROSITET

20–23 augusti 2009
Barcelona, Spanien

Jim B, Chicagoland Region
Junior B, Brazil Region

Human Resource Panel
Paul F, UK Region
Valerie D, Carolina Region
Margaret H-M, Tejas Bluebonnet Region

WCNA-33

Konferensens sista söndagsmorgon öppnades med en
session med titeln “Andan av generositet”. Ursprungligen
tänkte styrelsen att sessionen skulle handla om ”Pengar
och andlighet” med tonvikt på vårt personliga givande och
svårigheterna vi som gemenskap har att tala om det här
ämnet. Under våra styrelsemöten, efter vidare utforskning
av ämnet, blev det uppenbart att det här inte bara handlar
om pengar. Vi insåg två viktiga saker: för det första lär vi oss
lätt att vi behåller det vi har genom att ge bort det och vi
det är lätt för oss att tillämpa denna princip när vi ger av vår
tid, erfarenhet och energi, men när det kommer till pengar
tycks vi oförmögna att tillämpa samma princip. För det andra
såg vi att det här ämnet handlar om att integrera andliga
principer med vår materiella värld.
Vi kan alla, till exempel, relatera till det andliga sambandet
av att en beroende delar med sig till en annan och ett av
sätten vi fångar andan i vårt budskap är genom vår litteratur.
Vi behöver resurser för att översätta budskapet från anden
eller hjärtat till det tryckta materialet i våra böcker och
pamfletter. För att göra det måste vi tala om andan av
generositet som inspirerar vad som läggs i korgen. Tillväxten
och utvecklingen av NA har skett på grund av andan hos
individuella medlemmar som har fortsatt mot alla odds att
bidra för att miraklet ska ske.
Ett resultat av diskussionen var insikten att den största resurs
vi har inte är pengar utan vår anda. När vi först kommer
in i tillfrisknandet är vi brutna, desperata och smärtfyllda.
Allteftersom vi växer i tillfrisknandet rör vi oss bort från
desperationen till stabilitet och säkerhet och så småningom
en plats av överflöd där vi kan dela med oss av oss själva och
våra resurser med passionen i vår ande.

Vi ser fram emot ett firande
av tillfrisknande i Barcelona,
Spanien, och skulle önska
att
alla
medlemmar
kunde följa med oss. Vi
inser att deltagande på
världskonventet i Barcelona
kan kräva större planering
i förtid för en del av våra
medlemmar. Vi vill hjälpa er genom att tillhandahålla
information om hotell och annat boende tidigare.
Förhoppningsvis kommer vi att göra registreringsflyers
och information om boende tillgängligt i augusti 2008.
Håll ögonen på e-posten för flyern och kontrollera
uppdateringar på världskonventsidan på www.na.org för
senaste informationen om WCNA-33.
Vi tror att Spanien blir en verkligt underbar miljö för ett
firande av vårt tillfrisknande. Vi hoppas att ni kommer!

WCNA-34
20–23 augusti 2011 i San Diego, California, USA

VÅR FRIHET, VÅRT ANSVAR
Vi kommer att hålla vårt första
styrelsemöte för den nya cykel den
7–9 augusti 2008; på det styrelsemötet
kommer vi att diskutera projektplanerna
som antogs vid WSC 2008 vid sidan av
den pågående strömmen av aktiviteter
som sker i vår världsvida gemenskap.
Vi kommer att på nytt gå igenom
diskussionerna om säte vid konferensen
för nya deltagare och fortsätta den diskussionen genom
hela denna cykel och in i nästa, vi har gjort ett åtagande att
tillhandahålla rekommendationer för att förbättra processen
inför WSC 2012. Vi kommer att färdigställa Ämnesfrågorna
för diskussion på detta möte som en förberedelse för
gemenskapens workshops. Vi kommer också att ge vår nya
styrelsemedlem en orientering och välja våra ledare. Det här
är bara några exempel ur dagordningen för det första mötet
för cykeln. Vi känner oss laddade och entusiastiska när vi ser

VALRESULTAT
Konferensen valde två co-facilitators, två medlemmar till
Världsstyrelsen (World Board) och tre medlemmar till Human
Resource Panel.

WSC Cofacilitators (ledare av
ärendesessionerna)
Jimi S, Chesapeake-Potomac Region
Jack H, Washington/No. Idaho Region
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och Världsstyrelsen och kommer att hålla er uppdaterade
om våra diskussioner. Som alltid välkomnar vi era idéer.
Slutligen är vi nöjda med interaktionen vi hade med
konferensdeltagare under WSC. Tack till alla för ert stöd,
intresse och er input. Vi ser fram emot att fortsätta våra
ansträngningar att tillhandahålla konferensdeltagarna med
välkvalificerade nominerade som betrodda tjänare för NAWS
positioner. Vi är också öppna för alla idéer som syftar till att
skapa det mest smidiga och effektiva HRP-system som är
möjligt. Er input uppskattas alltid.
Vi lämnar er för denna gång med vår tacksamhet för ert
fortsatta stöd av er Human Resource Panel. Vi ser fram emot
den nya konferenscykeln med en revidering av vår process
och stadig kommunikation med dem vi tjänar.

vår gemenskap växa till vad den är idag och lägga grunden
för vad den kommer att bli imorgon. Vi ser ivrigt fram emot
möjligheten att tjäna under den kommande cykeln.
Vi är tacksamma att Jim B blev omvald för att tjäna vår
gemenskap och att Junior valdes till styrelsen. Båda kommer
att vara värdefulla tillgångar för er Världsstyrelse.
Vi vill uttrycka vår tacksamhet för de betrodda tjänare som
avslutade sin service vid WSC 2008. Två medlemmar ur
HRP, Mindy A från Missouri, USA, och Sergio S från Panama,
fullgjorde sin mandatperiod vid denna konferens och gavs
tillfälle att dela med sig några avslutande tankar under den
sista sessionen på WSC. Både Mindy och Sergio har ägnat
otaliga timmar under åren för att tjäna gemenskapen och vi är
säkra på att de på något sätt, någonstans kommer att fortsätta
vara engagerade i service på någon nivå. Ett tack till er båda
från hela styrelsen och personalen på NA World Services.
Nutidens Världsservicekonferens skulle inte vara möjlig utan
flera översättares hårda och hängivna arbete. Vi vill tacka
Luigi P för hans hjälp med italienska, Jay M för hans hjälp med
japanska och Laura R och Jose Luis A för deras hjälp med
spanska.

NY NAWS PERSONAL
Rebecca (Becky J) Jamison började den 14 april 2008 som
skribent/redaktör. Hon flyttade från Kennewick, Washington,
där hon tjänade som regionens litteraturordförande för NAregionen Washington/Northern Idaho.
Daniela Abravaya kommer att ansluta sig till Fellowship
Services Team den 9 juni. Hon har arbetat inom drogbehandling
med tonårsgrupper och som terapeut på behandlingshem.

FRÅN HUMAN RESOURCE PANEL
Hälsningar från Human Resource Panel. Vi förbereder oss för
ett första möte av HRP inför 2008–2010-års konferenscykel.
Tack en sista gång till Mindy A och Sergio R för deras service
i HRP under de senaste fyra åren och grattis till våra nyvalda
HRP medlemmar, Margaret H-M, Valerie D, och Paul F. Den
nuvarande HRP-panelledaren Greg S ser fram emot att
samarbeta med dessa nyvalda medlemmar.
Med återblick på våra diskussioner vid WSC, uppskattar
vi förtroendet från konferensen gällande användningen
av icke-HRP medlemmar i olika stödjande roller när vi går
igenom vår process. Som vi sa vid WSC, är detta något vi
ännu bara talar om och har inte fattat några beslut om att
ta in någon ännu. Vi kommer att informera er om alla beslut
om att ta in andra på våra möten.
Så som vi diskuterade tycks processen att föra fram
potentiella kandidater till HRP från regioner, zonforum och
Världsstyrelsen (känd som RBZ-processen) ha tillfört mervärde
till valprocessen. När nio av femton kandidater kommer från
RBZ, verkar det ligga i allas intresse att stödja förstärkningen
av alla aspekter i denna samverkan mellan regioner, zoner,
Världsstyrelsen och HRP. Vi vill återigen uppmuntra alla
serviceorgan som har utvecklat någon resurs för att kunna
föra fram RBZ-kandidater (riktlinjer, procedurer, formulär osv)
att dela med sig av dem till andra genom att skicka oss en
kopia. Vi kommer att se till att de läggs ut på vår ftp-site.
Vi uppskattar också ert stöd för vår idé att de som nominerar
kandidater genom RBZ-processen ger ett skäl till varför
personen ska övervägas för nominering. Vi kommer att
arbeta med att strukturera vilken information som skulle vara
till hjälp för oss i rekommendationerna från regioner, zoner

KALENDER FÖR 2008–2010
Service Pamphlets Input Deadline (skickades med CAT i
januari)

31 juli 2008
Förfrågan om NAWS deltagande (per kvartal)
15 november för januari–mars
15 februari för april–juni
15 maj för juli–september
15 augusti för oktober–december
World Unity Day 2008
30 augusti 2008
WCNA-33
20–23 augusti 2009 , Barcelona, Spanien
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SAMMANFATTNING AV WSC 2008 MOTIONER
Mycket av det som sker på konferensen händer under diskussioner och i koncensusbyggande. Följande är endast en
sammanfattning av de formella beslut som togs under ärendesessionerna vid WSC 2008.
Beslut: Motionen antogs genom enhällig
koncensus.

BESLUT I GAMLA ÄRENDEN
Motion #1:
Att ersätta befintliga berättelser i den femte
upplagan av Basic Text Narcotics Anonymous
med dem som finns i bilaga B.

Motion #5:
Att godkänna inkluderandet av ett
uppdaterat och reviderat index i den sjätte
upplagan av Basic Text, Narcotics Anonymous.

Beslut: Motionen antog genom enhällig
koncensus.

Beslut: Motionen antogs med ändringar
genom röst votering.

Motion #2:
Att godkänna återstående revideringar
av den femte upplagan av Basic
Text, Narcotics Anonymous, så som
angivits i bilaga B. Detta inkluderar:
• förordet till den sjätte
upplagan
• rubrikerna “Our Program” och “Our Members Share,”
som ersätter rubrikerna “Bok ett” respektive “Bok
två,”
• en introduktion till “Our Members Share”
• abstrakten
• reflektionerna
• rubrikerna och beskrivningarna av avsnitten
“Beginnings,” “Coming Home,” “Regardless of…,”
och “Life on Life’s Terms.”

Ändring
Att ta tillbaka ordet “attitude” i
index för den sjätte upplagan av
Basic Text.
Beslut: Motionen antogs genom
stående votering (91 för / 4 mot / 0 avstod /
1 närvarande som inte röstade).
Motion #6:
Att godkänna två särskilda manusredigeringar i Basic Text
Narcotics Anonymous: För det första att ersätta namnet ”N.A.”
(med punkter efter de två stora bokstäverna) med ”NA” (utan
punkter). För det andra, att ta bort fotnoten i tradition elva
som nämner A Guide to Public Information Newly Revised.
Beslut: Motionen antogs genom röst votering.

Avsikt: att inkludera resterande material i bilaga B i sjätte
upplagan av Edition Basic Text; detta inkluderar borttagandet
av rubrikerna “Bok ett” och “Bok två”.

Motion #7:
Att ersätta den befintliga IP #13, Ungdom och tillfrisknande,
med den reviderade råtexten i bilaga C och ändra rubriken
för denna IP till By Young Addicts, For Young Addicts.

Beslut: Motionen antogs genom enhällig koncensus.
Motion #3:
Att tillåta World Board att regelbundet godkänna den
statistiska informationen (antal möten, länder och så vidare)
i förordet till den sjätte upplagan av Basic Text, Narcotics
Anonymous, med ett “gäller för” datum i fotnoten.

Beslut: Motionen antogs genom enhällig koncensus.
Motion #8:
Att godkänna råtexten för For the Parents or Guardians of
Young People in NA som finns i bilaga E som IP #27.

Beslut: Motionen antogs genom enhällig koncensus.

Beslut: Motionen antogs genom röst votering.

Motion #4:
Att godkänna borttagandet av specifika källor för citat ur
Bara för idag för versioner av litteratur som inte längre är i
tryck och att i början av boken inkludera en förklaring att
citat utan källhänvisning är tagna ur tidigare versioner av NAlitteratur. Också att godkänna användningen av en fotnot i
förordet till Bara för idag att uppdatera hänvisningen till den
femte upplagan av Basic Text.
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Motion #21:
Att anta de föreslagna externa riktlinjerna för Human
Resource Panel och den föreslagna World Pool Policyn som
en ersättning för befintliga externa riktlinjer för Human
Resource Panel och World Pool som de är skrivna i A Guide to
World Services in NA.

Följande motioner fanns i Konferensens
agenda rapport (CAR) men antogs INTE vid WSC
2008; de tas med här för att säkerställa tydlig
kommunikation.
Motion #9: Den var M/S/F
Att lägga till bronsmedaljer på engelska med romerska
siffror till NAWS lager som en specialartikel och anvisa
Världsstyrelsen att prissätta dem därefter..

Beslut: Motionen antogs genom röst votering.
Motion #22:
Att anta den föreslagna ordalydelsen för följande avsnitt i A
Guide to World Services in NA: Världsservicekonferensen, dess
möte, koncensusbaserat beslutsfattande och arbetscykeln
mellan konferenser som ersättning och revidering av
nuvarande ordalydelse.

Beslut: Motionen avslogs genom röst votering.
Motion #10: Den var M/S/F
Att anvisa världsstyrelsen att lägga till NAWS lager medaljer
med romerska siffror i alla nuvarande utföranden och
språk som produceras av NAWS. Huruvida dessa medaljer
är ett tillägg till lagret eller en ersättning för de nuvarande
medaljerna med arabiska siffror är NAWS eget avgörande.

Beslut: Motionen antogs genom röst votering.
Motion #23:
Att anta den föreslagna godkännande processen för NAmaterial som ersättning för det nuvarande avsnittet
för godkännande process för servicematerial och ändra
godkännandeprocessen för tillfrisknandelitteratur i A Guide
to World Services in NA.
Alla servicerelaterade informationspamfletter, vare sig
konferensgodkända eller Världsstyrelse-godkända ska
lätt kunna urskiljas från tillfrisknande pamfletter genom
sitt utseende och ska användas av medlemmar, grupper
och servicekommittéer som resurser snarare än att läsas
på NA-möten. För godkännande och distribution kommer
servicepamfletterna att skickas ut till konferensdeltagare för
granskning och input under nittio dagar. Serviceredskap,
PR-material, bulletiner, och annat material kommer att
fortsätta utvecklas och godkännas av Världsstyrelsen.
Världsstyrelsen har länge kunnat godkänna bulletiner,
men dessa hade endast begränsad distribution till dem
som kände till att de fanns tillgängliga. Fördelen med
denna godkännandeprocess för informationspamfletter
är att materialet görs lättillgängligt och enkelt kan
ändras eller dras in om det uppstår oklarheter.

Beslut: Motionen avslogs genom röst votering.
Motion #11: Den var M/S/F
Att anvisa Världsstyrelsen att tillhandahålla ekonomiskt stöd
för Northern New Jersey Regionen med summan $36,000.
Beslut: Motionen avslogs genom röst votering.
Motion #12: Den var M/S/F
Att kräva att alla NA Servicepamfletter menade för gruppers
eller enskilda medlemmars användning inkluderas i
Conference Agenda Report för godkännande.
Beslut: Motionen avslogs genom stående votering (33 för /
62 mot / 1 avstod / 4 närvarande utan att rösta)

ANTAGNA NYA MOTIONER
Motions #15, 16, 17, 18, & 19:
Att anta Egypten, El Salvador, Nepal, Nicaragua, och Polen
som deltagande regioner med säte vid World Service
Conference med början vid slutet av WSC 2008.

Beslut: Motionen antogs med ändringar genom röst
votering. (Notering: ordalydelsen i kursiv i stycket ovan anger
den ändring som antogs utan invändning.)

Beslut: Motionerna antogs genom röst votering för varje
enskild motion.

Motion #24:
Att anta den föreslagna ordalydelsen för WSC Rules of Order
som ersättning för befintlig ordalydelse i A Guide to World
Services in NA.

Motion #20:
Att sätta ett moratorium på nuvarande kriterier för
antagandet av nya konferensdeltagare som de är skrivna i
A Guide to World Services in NA till WSC 2012. Världsstyrelsen
skulle fortsätta ge rekommendationer för konferenserna
2010 och 2012 gällande regioner som inte har bildats genom
delning av en region med säte vid konferensen.

Beslut: Motionen antogs genom enhällig koncensus.

Beslut: Motionen antogs genom röst votering.
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Motion #25:
Att anta den föreslagna ordalydelsen för NA World Services,
Inc. Annual Report och The Conference Report som ersättning
för den befintliga ordalydelsen för dessa avsnitt och avsnittet
för the Quarterly Report i A Guide to World Services in NA.

Följande motioner överlämnades över till
Världsstyrelsen.
Motion #60: Den var M/S/Överlämnad
Att WSCs agenda inkludera en smågruppssession, ledd
av delegater, där delegater diskuterar ämnen av särskilt
intresse i sina respektive regioner för att öka förståelse,
kommunikation och känslan av enighet.

Beslut: Motionen antogs genom enhällig koncensus.
Motion #26:
Att anta den föreslagna ordalydelsen för World Service
Translation Policy som ersättning för den befintliga
ordalydelsen i A Guide to World Services in NA.

Motion #71: Den var M/S/Överlämnad
Att NAWS studerar möjligheten att investera i nödvändiga
resurser för att CPR* material från kandidater till WB, HRP och
co-facilitator, före konferensen, kan göras tillgängligt på alla
språk som talas i de regioner som har säte vi konferensen.

Beslut: Motionen antogs genom enhällig koncensus.
Motion #27:
Att anta den föreslagna ordalydelsen och kartan för the
World Convention Rotation Plan som en ersättning för den
befintliga ordalydelsen i A Guide to World Services in NA.

*Candidate Profile Reports = CPR
Motion #39: Den var M/S/Överlämnad
Att uppmana Världsstyrelsen att uppdatera Public Service
uttalandet så snart som möjligt.

Beslut: Motionen antogs genom röst votering.
Motion #38:
Att anta 2008–2010-års budget för Narcotics Anonymous
World Services, Inc. (Alla projektplaner antogs också genom
separata motioner.)
Beslut: Motionen antogs genom röst votering.
Motion #61:
Att anta North Carolina som deltagande region med säte
vid World Service Conference med början vid slutet av WSC
2008.
Beslut: Motionen antogs genom uppropsvotering (78 för
/35 mot /2 avstod / 1 närvarande utan att rösta).
Motion #62:
Att anta Southern Brazil som deltagande region med säte
vid World Service Conference med början vid slutet av WSC
2008.
Beslut: Motionen antogs genom stående votering (94 för
/17 mot /2 avstod /2 närvarande utan att rösta).
Motion #47:
Att göra kapitlen fem till tretton av Public Relations Handbook
möjliga att anpassa och revidera genom Världstyrelsegodkännande.
Beslut: Motionen antogs genom röst votering.

13

N a rc o t i c s A n o n y m o u s
P ro d u c t N ew s Fl a s h
June 2008, Issue 6

NA
N

New Products

ITEM NO. / PRICE

BY YOUNG ADDICTS, FOR YOUNG ADDICTS

IS
H
T
G
N
I
ER
B
M
CO CTO

AVAILABLE 1 JUL 2008

Approved at WSC 2008 to replace IP #13, Youth & Recovery

3113 / $0.26*

FOR THE PARENTS OR GUARDIANS OF YOUNG PEOPLE IN NA

AVAILABLE 1 JUL 2008

Approved at WSC 2008 to provide information about the NA
program to caregivers

O

Sixth Edition Basic Text

3127 / $0.26

AVAILABLE 1 OCT 2008

SIXTH EDITION BASIC TEXT
Approved at WSC 2008 to replace the Fifth Edition;
6X9” format in hard and softcover

The new edition of the Basic Text
in hardcover and softcover is
scheduled to be available 1 October 2008, at which time we will
remove all versions of the Fifth
Edition stock we still have in the
inventory. Large-print, linenumbered, and CD-ROM versions
will also be published soon.

1101 & 1102 / $11.00*

BASIC TEXT COMMEMORATIVE EDITION

AVAILABLE 1 OCT 2008

celebrating both the release of the newly approved Sixth Edition
and the 25th anniversary of the Basic Text

AVAILABLE 1 OCT 2008

ROMAN NUMERAL BRONZE MEDALLIONS
Traditional bronze finish in 18 months, 1 thru 50 years, and eternity
ROMAN NUMERAL SPECIALTY MEDALLIONS

Roman Numeral Medallions

53XX / $12.13

New pricing will apply to translated versions of IP #13 and the Sixth Edition Basic Text as they are
published.

Price Increase

back by popular demand

Roman numerals medallions in
bronze finish, and the specialty medallions (bi-plates) will be released 1
October 2008, at which time we
will remove all Arabic numeral medallion stock we have in the inventory. We will only accept returns of
the existing silver medallions held by
our contract customers.
We are announcing these
release dates in advance as a
reminder to adjust your current
inventory levels accordingly.

43XX / $2.75

AVAILABLE 1 OCT 2008

Bi-plate finish in 18 months, 1 thru 50 years, and eternity
*

1103 / $25.00

To Be Discontinued

available in limited quantities until inventory is depleted

Gold-plate Medallions

Silver Medallions

Recovery Tapes

(#7300-7399)

(#6100-6199)

(#8802-8806)

Pocket-sized Basic Text

20th Anniversary Basic Text

Large PI Poster

(#1105-1106)

(#1104)

(#9109)
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