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ANONYMA NARKOMANERS TOLV STEG
1

Vi erkände att vi var maktlösa inför vårt beroende, att våra liv hade blivit
ohanterliga.

2

Vi kom till tro på att en kraft starkare än vi själva kunde ge oss vårt förstånd
tillbaka.

3

Vi tog ett beslut att lägga vår vilja och vårt liv i händerna på Gud, som vi
uppfattade honom.

4

Vi gjorde en grundlig och orädd inventering av oss själva.

5

Vi erkände för Gud, oss själva och en medmänniska den exakta innebörden av
våra fel.

6

Vi var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa
karaktärsdefekter.

7

Vi bad honom ödmjukt att avlägsna alla våra brister.

8

Vi gjorde en förteckning över alla människor vi hade skadat och blev villiga att
gottgöra dem alla.

9

Vi gottgjorde alla dessa människor direkt, varhelst möjligt, utom när detta skulle
skada dem eller andra.

10

Vi fortsatte vår personliga inventering och erkände genast när vi hade fel.

11

Vi sökte genom bön och meditation att förbättra vår medvetna kontakt med Gud,
som vi uppfattade honom, varvid vi endast bad om hans vilja med oss och
styrkan att utföra den.

12

När vi som ett resultat av dessa steg hade haft ett andligt uppvaknande, försökte
vi att föra detta budskap vidare till andra beroende och tillämpa dessa principer i
alla våra angelägenheter.

Tolv steg återgivna för adaptering med tillstånd av AA World Services, Inc.
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INLEDNING
Den här rapporten innehåller förslag som ska läggas fram vid NA:s
världsservicekonferens 25:e möte, som ska hållas den 30 april till och med 6 maj år 2000 i
Woodland Hills, Kalifornien, USA. Detta års konferens lovar att bli en av de viktigaste för
NA:s gemenskap på många år.
Vi tackar er på förhand för er villighet att läsa och studera förslagen i denna rapport.
Vi inser att den är ganska lång. Många av ämnena är också ganska sammansatta. En del av
dem kan tyckas långt borta från er hemmagrupps eller NA-gemenskaps bekymmer. Vi har
försökt göra vårt bästa för att förenkla komplicerat material där detta varit möjligt. Ytterligare
bakgrundsmaterial om alla dessa förslag finns i den 35-sidiga novemberutgåvan av Conference
Report och i 1999 års utgåvor av NAWS News (som alla finns tillgängliga på vår hemsida,
www.na.org, eller från världsservicekontoret, WSO).
Det är så oerhört lämpligt att detta historiska 25:e WSC-möte inträffar nu, eftersom
detta i sanning är en spännande tid i Anonyma Narkomaner. Vi befinner oss i högsta grad
mitt i en av de viktigaste och mest långtgående omorganisationerna av vår servicestruktur
sedan gemenskapens första servicemanual, The NA Tree, antogs av vår World Service Board of
Trustees för nästan 25 år sedan, och gjorde det första WSC mötet möjligt. Utmaningarna som
möter oss nu är betydande. Medan vi kan börja se många av fördelarna av vårt kollektiva
arbete, har vi ännu inte nått fram till vår destination.
Vi har kommit en bra bit på väg från uthoppspunkten vid WSC –98, då vi började den
nuvarande fasen av omorganisationen. När vi åkallar vårt kollektiva minne, ser vi att
ansträngningarna för att förbättra och omorganisera vår världsservicestruktur faktiskt varit
kontinuerliga. När vi reflekterar över vad som skett i Anonyma Narkomaner sedan flera av
våra tidigaste medlemmar samlades vid det första WSC-mötet den 13 november 1976, i
Ventura, Kalifornien, är vi djupt tacksamma. Vi är för alltid tacksamma för det arv vi fått och
som vi ser överallt omkring oss—ett oerhört antal åstadkommanden som förts vidare till oss
alla. Vi samlar andan, energin, välviljan, drömmarna och visionerna från alla dem som
deltagit i gångna konferenser för att föra detta arv vidare till oss. Vi hoppas, liksom våra
föregångare hoppades, att våra försök att samlas och hjälpa varandra genom att dela med oss
var vår erfarenhet, styrka och hopp kommer att främja vår kollektiva ansträngning att föra
NA:s budskap vidare till den beroende som fortfarande lider och stärka vår världsomfattande
enighet.
Er villighet att delta spelar en viktig roll. Bevisen finns överallt omkring oss. Ni är en del
av en process som, även om den inte är perfekt och ibland är frustrerande, har hjälpt
Anonyma Narkomaner att växa från ett möte i södra Kalifornien 1953 till över 27 149 möten i
104 länder idag.
Den servicegrund som skapades av våra föregångare under mitten av 1970-talet och
1980-talet var framgångsrik i att hjälpa vår gemenskap att nå det stadium av tillväxt och
utveckling som vi uppnått idag, på tröskeln till ett nytt århundrade. Och under hela denna tid
har den mest primära världsservice, nu kallad rutin/basic service i den enhetliga budgeten,

utökats och vuxit sig mycket mer sammansatt. Balansen har förskjutits från ett
projektorienterat världsservicesystem. Den ackumulerade omvandlingen av två årtionden av
förflutna projekt till dagens rutinservice har resulterat i en anmärkningsvärd expansion och
omvandling av världsservicens verksamhet. Med denna grundservice har vi utan avbrott
fortsatt att tjäna gemenskapens behov under alla dessa år av inventering och övergång.
Ett exemplar av denna rapport distribueras på konferensens bekostnad till varje
världsservicekonferensdeltagare och varje registrerad regionsservicekommitté. Detta fullgör
ansvaret att informera gemenskapen om det som ska beaktas vid världsservicekonferensens
möte år 2000. Detta år översätter vi fler delar av Conference Agenda Report än någonsin tidigare.
Större delen av CAR, vilket innebär allting fram till och inklusive regionsmotioner,
Addendum A och temadiskussionsavdelningen, översätts till fem språk: franska, spanska,
tyska, portugisiska och svenska. Varje NA-medlem, grupp, servicestyrelse eller kommitté kan
köpa (till en kostnad av 10 US dollar) ytterligare exemplar från världsservicekontoret (WSO)
(eller ladda hem denna rapport från vår hemsida).
Efter förteckningen över WSC 2000:s motioner (förkortade), har vi lagt in en lista över
sessionerna för konferensens rutinärenden (utan speciell ordning). Ett utskick före
konferensen kommer att ge en mer detaljerad skiss till dagordning.
Efter förteckningen av sessioner på dagordningen kommer en överblick över
sessionerna från världsstyrelsen, följd av alla styrelsens förslag till konferensbeslut, vilka har
en separat inledning. Nästa avdelning av CAR innehåller en motion om att vid WSC 2000
välja två teman för gemenskapens diskussion under nästa konferenscykel. Förslagen till
konferensbeslut från panelen för mänskliga resurser (Human Resource Panel) kommer sedan.
Nästa avdelning innehåller regionsmotioner som publiceras på begäran av
regionsservicekommittéer. Varje motion innehåller en orsaksförklaring från regionen som
ställer motionen, av konferensens policy begränsad till 150 ord. Efter varje motion kommer en
rekommendation om beslut tillsammans med en förklaring från världsstyrelsen. (Styrelsen ger
vanligen dessa förklaringar vid WSC allteftersom konferensen överväger varje motion. Vi
tillhandahåller dessa rekommendationer här för att ge er samma information för era
diskussioner.)
Varje motion omfattar också ett uttalande om ekonomisk inverkan som vi förberett.
Alla uttalanden om ekonomisk inverkan tar i beräkningen med: personaltid, produktions- och
lagerkostnader, utgifter för betrodda tjänare och efter lämplighet är de utslagna på årsbasis för
att vara konsekventa. Alla siffror anges i US dollar. Kostnaderna omfattar inte utgifter för den
årliga revideringen av A Temporary Working Guide to Our World Service Structure (En temporär
arbetsguide för vår världsservicestruktur) (TWGWSS). Vi utesluter den administrativa kostnaden
som kommer varje år för att aktualisera TWGWSS, eftersom denna aktualisering sker oavsett
vilket beslut konferensen fattar om någon specifik motion. Dessutom utesluter uttalandena om
ekonomisk inverkan kostnaden för eventuella förändringar i lagerkataloger för
servicematerial och litteratur. Effektiv hantering av inventeringar kommer att minimera
kostnaderna för förstöring av utgångna produkter.
Dessa uttalanden om ekonomisk inverkan presenterar de bästa uppskattningar vi kan
göra vid denna tidpunkt: i år finns en större grad av osäkerhet på grund av antalet helt nya

variabler som är förknippade med den pågående övergången. Det planerade installerandet av
styrelsens kommittéer, den första tvååriga konferenscykeln och tvååriga budgetprocessen och de
många samverkande scenarier som är delar av vissa specifika förslag påverkar alla vår förmåga
att bedöma olika motioners ekonomiska inverkan. Ett utskick före konferensen kommer att
tillhandahålla mer detaljerad ekonomisk information, inklusive förslaget till enhetlig budget
för 2000-2002, vilket kommer att införliva varje detaljerad projektplan som konferensen
kommer att välja.
Addendum A innehåller den föreslagna litteraturutvecklingsplanen som gäller
motionerna ett till och med fyra under motion 21-avdelningen. Addendum B innehåller en
version av 1999 A Temporary Working Guide to Our World Service Structure som avspeglar
förändringarna av policy som är resultatet av motionerna sex till och med tolv under den
tvååriga konferensen. Addendum C innehåller den föreslagna TWGWSS 2000 som krävs i
motion 13. Nästa avdelning innehåller temadiskussionsskrivelserna om två teman som
bestämdes vid WSC -99: “Vad är avhållsamhet?” och “Att behålla medlemmar med betydande
drogfri tid.” Till sist har vi också återigen tagit med ett brev om nomineringar till positioner
som ska väljas vid WSC 2000, ett exemplar av resuméformuläret och en ordlista över
servicetermer som ofta används vid diskuterandet av världsservicefrågor, inklusive dem som
finns med i CAR 2000.
Marsutgåvan 2000 av Conference Report kommer att innehålla årsrapporter från
regionsservicekommittéer och avsiktsbrev från regioner som planerar att begära säte vid WSC
2000. Deadline för March Conference Report är 15 februari 2000. Slutgiltigt
orienteringsmaterial för detta års konferens kommer att postas till konferensdeltagarna
ungefär 30 dagar före konferensens början.
Det finns ett annat sätt ni kan hjälpa oss på. Faktum att ni fått tag på ett exemplar av
denna rapport och/eller har kommit till en CAR-workshop i är bevis på ert engagemang och
er kärlek till Anonyma Narkomaner. Om ni också har fem (5) års drogfrihet, kan ni lämna in
en serviceresumé för att bli en del av världspoolen som administreras av panelsen för
mänskliga resurser (Human Resource Panel). Den blanketten ingår i denna rapport. Vi
hoppas att alla medlemmar i NA som har fem års drogfrihet kommer att bli villiga att göra sig
tillgängliga för Anonyma Narkomaners världsservice genom att fylla i denna blankett så att
världspoolen kan bli den största och mest mångfaldiga resursen i vår historia för
gemenskapens deltagande i världsservicen. Vi hoppas att varje deltagare i alla CARworkshops kommer att ta sig ett ögonblick för att se på resuméblanketten och beakta detta
tillfälle till service.
Arvet vi fått är ett heligt förtroende. Vi är temporära förvaltare för kommande
generationer och vi ber er att ansluta er för att tjäna inte bara intressena hos dem ni direkt
representerar idag, utan också NA som helhet och alla de beroende som fortfarande lider som
ännu inte hört att det finns ett annat sätt att leva. Vi tror att vi har följt upp den anvisning
som tillhandahölls av konferenserna 1998 och 1999. Medan vi tror att våra förslag
rekommenderar nästa rätt sak att göra, är det nu upp till gemenskapen och WSC 2000 att
diskutera och debattera dessa förslag. Vi hoppas att ni kommer att hjälpa oss att navigera

efter den föreslagna kurs vi lagt upp, men vi ser ivrigt fram emot den anvisning vi får från er
vid WSC 2000, vilken den än må vara.
World Board (Världsstyrelsen)
PO Box 9999
Van Nuys, CA 91409 USA
Telefon: +1 (818) 773–9999
Fax: +1 (818) 700–0700
Email: world_board@na.org

WSC 2000 FÖRTECKNING ÖVER MOTIONER (FÖRKORTADE)
Endast för referens
Motion 1: Ska gemenskapen gå vidare med en
omfattande utvärdering av revideringar och
tillägg till hela Basic Text och Little White
Booklet?
Ställd av: världsstyrelsen, sid 6
Motion 2: När ska världsstyrelsen erbjuda en
detaljerad projektplan för att påbörja denna
utvärdering (enligt motion 1 ovan): (a) WSC 2002; (b)WSC -2004; eller (c) WSC -2006?
Ställd av: världsstyrelsen, sid 9
Motion 3: Att världsstyrelsen uppmanar
distrikts- och regionslitteraturkommittéer att
utveckla källmaterial om sponsorskap 2000
och styrelsen påbörjar en preliminär
utvärdering av de frågor som har att göra
med sponsorskapsmaterial 2001
Ställd av: världsstyrelsen, sid 10
Motion 4: Att bekräfta den allmänna
inriktningen
för
den
föreslagna
litteraturutvecklingsplanen
som
den
sammanfattas nedan…
Ställd av: världsstyrelsen, sid 11
Motion 5: Att godkänna följande process för
godkännandet av servicematerial att ingå i
A Temporary Working Guide to Our World
Service Structure (2000 års utgåva)…
Ställd av: världsstyrelsen, sid 14
Motion 6: Att anta följande avdelning betitlad
“Arbetscykeln mellan konferenserna” för
införande i A Temporary Working Guide to
Our World Service Structure…
Ställd av: världsstyrelsen, sid 18
Motion 7: Att anta följande avdelning betitlad
“Världsservicekonferensens
publikationer” att införas i A Temporary Working
Guide to Our World Service Structure…
Ställd av: världsstyrelsen, sid 22
Motion 8: Att anta följande beskrivning av
zonforum för införlivande i A Temporary
Working Guide to Our World Service
Structure. Dessutom kommer diagrammet

“Anonyma Narkomaners världsservicesystem” i TWGWSS att ändras för att
avspegla denna relation till WSC.
Ställd av: världsstyrelsen, sid 24
Motion 9: Att godkänna följande avdelning,
“Kriterier för erkännandet av nya
konferensdeltagare,” som konferenspolicy
för införlivande i TWGWSS…
Ställd av: världsstyrelsen, sid 27
Motion 10: Att godkänna följande som
konferensens
policy:
“Världsservicekonferensen finansierar närvaron vid WSCmötet som hålls vartannat år för delegater
från varje region med säte vid konferensen.
Denna finansiering skulle endast omfatta
resor, inkvartering och matkostnader.
Denna policy skulle gälla alla tidigare
installerade regioner som har närvarat vid
en av de senaste tre konferenserna.”
Ställd av: världsstyrelsen, sid 30
Motion 11: Att begränsa installerandet av
deltagare vid konferensen till en delegat
och en alternerande per region.
Ställd av: världsstyrelsen, sid 30
Motion 12: Att anta följande avdelning, betitlad
“Världsservicekonferensen”,
för
införlivande i A Temporary Working Guide to
Our World Service Structure.…
Ställd av: världsstyrelsen, sid 31
Motion 13: Att anta den reviderade version av A
Temporary Working Guide to Our World
Service Structure som finns i Addendum C…
Ställd av: världsstyrelsen, sid 34
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Motion 14: Att göra uppstädande ändringar i
verksamhetsreglerna
i
Fellowship
Intellectual Property Trust som avspeglar en
tvåårig konferenscykel och den enhetliga
budget som redan antagits.
Ställd av: världsstyrelsen, sid 34
Motion
15:
Att
välja
ut
två
temadiskussionsämnen från följande lista,
för
diskussion
vid
världsservicekonferensen år 2002…
Presenteras enligt konferenspolicy, sid 37
Motion 16: Att till A Temporary Working Guide to
Our World Service Structure (1999 års
utgåva) sid 15, under YTTRE GUIDELINES
FÖR VÄRLDSPOOLEN OCH PANELEN
FÖR
MÄNSKLIGA
RESURSER,
avdelningen “Guidelines för allmän
valbarhet och installering” lägga följande
formuleringar…
Presenteras å HRP:s vägnar, sid 38
Motion 17: Att till panelen för mänskliga
resursers plikter lägga förmågan att till
världsservicekonferensen tillhandahålla en
lista över individer som är mest
kvalificerade för val till position inom
panelen för mänskliga resurser. Detta
skulle åstadkommas genom att ändra A
Temporary Working Guide to Our World
Service Structure (1999 års utgåva) som
följer…
Presenteras å HRP:s vägnar, sid 41
Motion 18: Att ändra mandattiden för panelen
för mänskliga resurser till två (2)
konferenscykler. Denna förändring av
mandatperioden ska börja med de HRPmedlemmar som väljs vid WSC 2000. Detta
skulle åstadkommas genom att ändra A
Temporary Working Guide to Our World
Service Structure (1999 års utgåva) som
följer…
Presenteras å HRP:s vägnar, sid 42
Motion 19: Att i A Guide to Local Services in
Narcotics Anonymous, mellan den allmänna
innehållsförteckningen,
sid
iii
och
diagrammet “NA:s servicestruktur”, sid iv,

Sid ix

lägga in följande beskrivning av de olika
enheterna i vår servicestruktur i NA....
Ställd av: Regionen Alsask, sid 43
Motion 20: Att använda stor bokstav i orden
steg, tradition, traditioner när de används
med hänvisning till Anonyma Narkomaners
tolv steg och/eller tolv traditioner i all
nyutvecklad och/eller revideringar av vår
service- och tillfrisknandelitteratur..
Ställd av: Regionen Pacific–Cascade, sid 45
Motion
21:
Att
världsstyrelsen
endast
tillhandahåller
ny
information,
inte
rekommendationer, till regionsmotioner i
Conference Agenda Report..
Ställd av: Regionen Wisconsin, sid 45
Motion 22: Att skapa en icke-röstberättigad
konferendeltagarstatus vid världsservicekonferensen
för
medlemmar
i
världsstyrelsen. Styrelsen kan fortsätta att
rapportera, ge rekommendationer och ställa
motioner, men inte ha rösträtt i någon WSComröstningssession, inklusive val. Detta
skulle åstadkommas genom att ändra A
Temporary Working Guide to Our World
Service Structure (1999 års utgåva), som
följer…
Ställd av: Regionen Arizona och regionen
Ontario, sid 46
Motion 23: Att rösträtt vid valet av
världsstyrelsemedlemmar begränsas till
regionsdelegater och i deras frånvaro en
korrekt vald alternerande regionsdelegat.
Detta skulle åstadkommas genom att ändra
A Temporary Working Guide to Our World
Service Structure (1999 års utgåva), som
följer…
Ställd av: Regionen North East Atlantic, sid
49

Sessioner under WSC 2000
Woodland Hills, Kalifornien, USA
söndag den 30 april–lördag den 6 maj 2000
Var vänlig observera att dessa sessioner inte står i någon särskild ordning.
§

Tillfrisknandemöte(n) i Anonyma Narkomaner

§

Översikt över dagordningen, allmän orientering

§

Introduktioner

§

Godkännande av WSC –99:s protokoll

§

Nya regioner införlivas

§

Antagandet av procedur

§

Världsstyrelsens rapport

§

Panelen för mänskliga resursers (Human Resource Panel) rapport

§

1999–2000 diskussionsteman: “Att behålla erfarna medlemmar,” och “NA:s definition
av avhållsamhet”

§

Zonforumrapporter

§

Val

§

Rapport om processen för enhetlig budget och presentation och antagande av
budget för 200-2002

§

Diskussion av frågor gällande gemenskapens utveckling.

§

Zonforummöten, enligt begäran

§

Nya ärenden

§

Gamla ärenden

§

Världsstyrelsemöten
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Sid 1

VÄRLDSSERVICEKONFERENSEN 2000 ÖVERBLICK
ÖVER DAGORDNINGEN
WSC 2000 kommer att presentera verkliga utmaningar för alla konferensdeltagare.
Omfånget av detta års CAR förebådar mängden ärenden som konferensen ska beakta. I detta
avseende har ärendena för WSC 2000 en likhet med 1998 års WSC, då konferensen stod inför
stora beslut om sin egen struktur. Under några år har det varit tal om ett annat slags
Conference Agenda Report och ett annat slags världsservicekonferens. Vid sammanställandet
av detta års CAR, vilket på många sätt varit ett frustrerande företag, har det förflutnas bekanta
ansikte blivit mycket uppenbart. Men när vi började se på dagordningens struktur för detta års
konferens förblir vi djupt engagerade för ansträngningen att leda konferensen till att helt leva
upp till det den kan vara, inte bara till vad den har varit, och skapa nya modeller för att
förbättra vår förmåga att arbeta tillsammans och uppnå vårt huvudsyfte.
De gamla ärendena på dagordningen för årets konferens är i sanning “gamla” i ordets
alla meningar. Många av frågorna som ställs av det tvååriga konferensprojektet har hemsökt
NA:s världsservice utan lösning i åtminstone femton år. Frågorna kring Basic Text går nu 20 år
tillbaka i tiden. Oron för utvecklingen av guidelines och annat servicematerial är ännu äldre.
Dagordningen för årets konferens representerar inte bara “gamla ärenden” utan också stora
möjligheter till lösning och resultat kring dessa frågor av stor betydelse.
Veckans evenemang kommer att struktureras för att hjälpa konferensen att fatta alla
de nödvändiga beslut som är centrala för nästa stadium av övergån gen till en tvåårig
konferenscykel. Många av ärendena kretsar kring frågorna om konferenspolicy. Vi vet att
“TWGWSS” ur de flesta medlemmars perspektiv inte är det första som bekymrar en beroende
som försöker förbli drogfri en dag till, eller en isolerad NA-grupps ansträngningar för att föra
budskapet vidare till den beroende som fortfarande lider. Samtidigt kommer en
gemenskapsfråga av största betydelse att vara ett centralt ämne för diskussion vid denna års
konferens. Vilka ändringar, om några, ska vi överväga att göra i vår Basic Text och Little
White Booklet, och vilka är prioriteringarna för NA som helhet när det gäller utveckling av
tillfrisknandelitteratur? Alla medlemmar, oavsett servicebakgrund och längden drogfri tid,
har erfarenhet som är relevant vid diskuterandet av dessa frågor.
Medan det kommer att finnas fler tillfällen än någonsin att gå vilse bland policydetaljer
och parlamentariska manövrer, hoppas vi att all dialog och debatt om förslagen på detta års
dagordning kommer att föra deltagarna och gemenskapen samman. Vi hoppas att andan av
diskussion och dialog, i smågrupper och i den stora församlingen, i en mogen atmosfär av
ömsesidig tillit och respekt, kommer att vara ett adelsmärke för denna konferens
beslutsprocesser. Trots att den 25:e världsservicekonferensens dagordning och ärenden är
gamla, manar oss möjligheten att närma oss allting på ett nytt sätt att gå vidare.
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PROJEKTET MOTION 21

Inledning
1999 års världsservicekonferens (WSC) godkände en projektplan för att ta hand om
litteraturfrågorna och motionerna som hänskjutits från 1998 och 1999. “Motion 21”projektplanen anvisade världsstyrelsen “att för Conference Agenda Report 2000 förbereda en
omfattande rapport om skapandet och reviderandet av gemenskapsgodkänd litteratur under
loppet av de kommande fem till tio åren”. Den rapporten ingår i denna CAR som Addendum
1. Denna del av CAR föreslår fyra motioner från världsstyrelsen som är resultatet av arbetet
med motion 21-project under det gångna året. Vi har försökt förenkla de frågor och den
bakgrund som är mest väsentlig för just dessa fyra motioner, men för en fullständig förståelse
uppmuntrar vi alla intresserade medlemmar att läsa hela rapporten.
De fyra litteraturrelaterade motionerna som styrelsen föreslår har nära samband med
varandra. Därför vill vi, med tanke på komplexiteten med dessa många scenarier, från början
förteckna dessa fyra motioner, innan vi diskuterar varje motion.
Motion 1: Ska gemenskapen gå vidare med en omfattande utvärdering av
revideringar och tillägg till hela Basic Text och Little White Booklet? Ja eller nej?
Motion 2: När ska världsstyrelsen erbjuda en detaljerad projektplan för att
påbörja denna utvärdering (enligt motion 1 ovan): (a) WSC -2002; (b) WSC -2004;
eller (c) WSC -2006? Välj ett av dessa alternativ: (a), (b), eller (c). (Motion 2
kommer endast att läggas fram om motion 1 går igenom.)
Motion 3: Att världsstyrelsen uppmanar distrikts- och regionslitteraturkommittéer
att utveckla källmaterial om sponsorskap 2000, och styrelsen påbörjar en
preliminär utvärdering av de frågor som har att göra med sponsorskapsmaterial
2001. (Motion 3 kommer inte att läggas fram om Motion 2 går igenom med alternativ
(a) som val.
Motion 4: Att bekräfta den allmänna inriktningen för den föreslagna
litteraturutvecklingsplanen som den sammanfattas nedan. (Motion 4:s form
kommer att vara beroende av resultatet för motionerna 1, 2, och 3.)
Vi erbjuder dessa fyra motioner som ett sätt att stimulera diskussion om utvecklingen
av tillfrisknandelitteratur. Vi hoppas detta kommer att leda till gemenskapskonsensus och
beslut om vilken framtida litteraturutveckling som ska ske i förhållande till andra
prioriteringar. Eftersom det finns många rimliga alternativ har det inte varit lätt att presentera
dessa alternativ på ett rättvist och enkelt sätt. Vi kan och vill inte göra dessa val åt
gemenskapen: Valet är ert. Varje medlem och varje NA-grupp har ett intresse i och något att
säga till om i dessa frågor. Vår avsikt är att erbjuda rimliga och praktiska alternativ. Vi har
hört tillräckligt med motsägande input för att föreslå att det finns en betydande åsiktsskillnad
om vad NA bör göra härnäst. Detta antagande ligger bakom vårt sätt att strukturera dessa
motioner. Om vi har fel och det finns ett överväldigande konsensus om att göra något helt
annorlunda, hyser vi inga tvivel om att konsensus kommer att segra. Eftersom det finns
många olika åsikter och eftersom frågan är komplex och sammansatt, väntar vi oss livlig
diskussion vid WSC 2000 för att komma överens om en praktisk handlingskurs som alla
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helhjärtat kan stödja. Kommunikation som leder till sådan enighet om våra
serviceansträngningar är det vi tror att Conference Agenda Report egentligen handlar om. Vi
hoppas att dessa motioner kommer att diskuteras och beaktas vid denna punkt.
Motionerna 1, 2 och 3 är ett direkt svar på de tre motioner som hänskjutits till styrelsen
vid 1998 års konferens—motionerna 21, 24, och 77 från WSC 1998. Trots att det är ganska
ovanligt att erbjuda en motion i form av en fråga, har vi gjort så här för att ge klarhet om
motionerna 1 och 2. Konferensens beslut om dessa frågor kommer att få samma inverkan som
vilken annan konferensmotion som helst. Vår sista motion (motion 4) ber gemenskapen att
bekräfta
den
allmänna
inriktningen
för
den
omfattande
rapporten/litteraturutvecklingsplanen. Än en gång, vi utvecklade den här rapporten/planen i
enlighet med “motion 21”-projektet som antogs av WSC 1999.
Från 1998 års CAR/WSC, motion 21: Basic Text/Little White
Booklet (Antagen motion)
Från 1998 CAR/WSC, motion 24: WSCLC:s “A”-lista (Antagen
motion, senare hänskjuten)
1998 års WSC-motion 77: Sponsorskapshäfte (Antagen motion,
senare hänskjuten)
Om ni inte är bekanta med bakgrunden och historien beträffande 1998 års WSCmotioner och detta projekt, ägnar vi ungefär en tredjedel av vår omfattande rapport (se
Addendum A) till att tillhandahålla denna information. Med början på sid åtta med
avdelningen betitlad “Några nyckelfrågor och bakgrundsinformation” och med fortsättning
över sid 15 i avdelningen “Sammanfattning av gemenskapens input” har vi sammanfattat allt
det avgörande bakgrundsmaterial som stöder vår presentation av motionerna 1, 2, 3 och 4.
Denna bakgrund stöder också de sista två större avdelningarna av rapporten:
“Litteraturutvecklingsplanen, en överblick” som börjar på sid 20 och den sista avdelningen
(“Specifika diskussionsfrågor—För framtida beaktande ”) från sid 24 till 28. Hela rapporten är
avsedd att läsas i sin helhet, och detta är särskilt nödvändigt beträffande motion 4, som är en
motion om att bekräfta arbetsplanens allmänna inriktning som skisseras i den föreslagna
litteraturutvecklingsplanen.
WSC:s första medvetna handling efter skapandet av världsstyrelsen 1998 var att ge
motionerna 21, 24, och 77 till styrelsen. Vi förstår och erkänner detta faktum. Vårt svar är
detsamma till alla tre motionerna. Vårt svar är att erbjuda motionerna 1, 2, och 3 till
gemenskapens övervägande. Motionerna 1, 2 och 3 är resultatet av en ansträngning för att
sätta in frågorna som omger Basic Text, Little White Booklet, och utvecklandet av nytt
material om sponsorskap i sitt sammanhang. Med detta avser vi den övergripande planen för
all tillfrisknandelitteraturutveckling under de kommande fem till tio åren. Detta sammanhang
omfattar också de kort- och långsiktiga prioriteringarna för styrelsen och NA:s världsservice i
detta stadium av övergången till ett nytt världsservicesystem.
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Vill vi verkligen revidera Basic Text
och Little White Booklet?
Med tanke på vår historia och Basic Texts betydelse, bör betydande enighet vara vårt
mål innan vi inleder ett projekt som gäller Basic Text eller Little White Booklet. Styrelsen
erbjuder inte några detaljerade projektplaner om revidering av Basic Text eller Little White
Booklet under nästa konferenscykel (2000–2002). I stället erbjuder styrelsen motionerna 1, 2,
3, och 4 i ett paket, som vi tror tillfredsställer andan i den ursprungliga motion 21 från 1998, så
väl som motion 21:s projektplan som antogs av WSC 1999, vilken ändrade och vidgade
omfånget för detta projekt.
Det finns flera anledningar till varför vi närmar oss saken på detta sätt. De omfattar
resultaten från 1999 års litteraturenkät (trots bristerna i denna enkät) input från arkiven som vi
har granskat och vårt eget omdöme och erfarenhet.
Vi är mycket väl medvetna om att 1998 års WSC antog motion 24 och motion 77 (se
Addendum A, sid tre), men sedan hänskjöt dessa motioner till motion 21-processen, en
handling som saknar föregångare. Revidering av endera Basic Text eller Little White Booklet
skulle i omfattande grad påverka många andra texter av gemenskapsgodkänd litteratur som
innehåller citat eller utdrag ur dessa publikationer. Det finns inte tillräckligt konsensus om att
någon av dessa är nästa omedelbara prioritering för litteraturutveckling. Styrelsen tror att det
är nödvändigt och värdefullt att gå igenom denna process —till och med om resultatet av allt
detta bekräftar de litteraturprioriteringar som antyds av besluten från 1998 års WSC (men en del
mycket väl behövda klargöranden).
Ett rimligt dröjsmål är väl värt mödan det innebär att noggrant överväga vad NA bör
göra med Basic Text och Little White Booklet, om något ska göras. Vi tror att detta
överensstämmer med andan i motion 21 som den antogs 1998. Samtidigt inser vi att en del är
besvikna på att styrelsen inte åstadkommit denna omfattande utvärdering detta år inom
omfånget för det nuvarande projektet. Vi tror att dröjsmålet varit nödvändigt och oundvikligt
med tanke på var NA:s världsservice befinner sig nu i termer av den pågående
omorganiseringen av världsservicestrukturen. Vi skisserade detta utförligt i November
Conference Report. Som praktisk fråga tror styrelsen att övergången under nästa
konferenscykel kommer att ställa så stora krav att det skulle vara orimligt att påbörja ett
litteraturprojekt av boklängd.
Vi diskuterade utförligt denna arbetsbörda i November Conference Report. De större
frågorna omfattar att möjligen integrera så många som tolv nya medlemmar i den 24
medlemmar starka världsstyrelsen, installera styrelsens kommittésystem, anpassa oss till den
tvååriga konferenscykeln och få det föreslagna världsomfattande workshopsystemet effektivt.
Att upprätta världspoolen som en effektiv, pålitlig resurs kommer att vara en avgörande del
av framgången för alla dessa uppgifter. Att förbättra både kommunikationen med
gemenskapen och arbetsrelationerna mellan NA:s världsservice och gemenskapen är en
annan övergripande prioritering som är en del av processen att göra oss hemmastadda med
de förändringar som inleddes vid WSC 1998. Alla dessa uppgifter är delar av den pågående
ansträngningen att göra grunderna för det nya NA-världsservicesystemet stabila och trygga.
Vi måste ansluta det arbete som redan påbörjats som resultat av besluten vid WSC 1998 om att
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skapa detta nya världsservicesystem, tillsammans med det andra nya arbete som är ett
resultat av de 14 nya projekt som godkändes av 1999 års WSC.
Basic Text (alla utgåvor på alla språk) är den överlägset största enskilda inkomstkällan
för NA:s världsservice och motsvarar uppskattningsvis 58 procent av alla tillfrisknandeböcker
som sålts och 34 procent av 1999 års bruttoinkomst. Little White Booklet är NA:s äldsta
tillfrisknandelitteraturtext. Det är fortfarande vårt bäst säljande häfte genom tiderna, både
mätt i nuvarande försäljningsvolym och för alla tider. Även om Little White Booklet historiskt
sett är viktig för NA, tillhör den samma kategori som alla annan tillfrisknandelitteratur.
Styrelsen tror att vår gemensamma välfärd och gemenskapens enighet—den praktiska
grunden för våra tolv traditioner—stort överstiger alla ekonomiska överväganden. Det är svårt
att föreställa sig något världsserviceprojekt som någonsin skulle ge upphov till större angeläget
intresse bland NA-grupper över hela världen och de flesta medlemmar. Därmed skulle ett
sådant projekt, om gemenskapen beslutar att gå vidare med det (även om det begränsas till en
omfattande utvärdering) kräva att alla beståndsdelar i hela vår servicestruktur
kommunicerade med gemenskapen. Dessutom skulle styrelsen och konferensdelegaterna
tvingas arbeta nära tillsammans för att garantera effektiviteten i denna kommunikation och
också garantera det mest noggranna ledarskapet och översynen över detta projekt.
Styrelsen tror att det skulle vara oklokt att föreslå något projekt om att ändra endera
Basic Text eller Little White Booklet utan att först ha avvägt diskussionerna ytterligare. Vid
detta tillfälle ser vi betydande opposition i gemenskapen mot att revidera det befintliga
materialet i kapitel 1 – 10 och WSC:s litteraturkommitté har tidigare rekommenderat att dessa
befintliga kapitel förblir oförändrade. Å andra sidan har det funnits en del medlemmar som
väntat tålmodigt sedan 1988 på ett slut på moratorierna. En del input som legat på väntan
sedan 1983 stöder förändringar av dessa kapitel.
Gemenskapen tycks vara delad när det gäller att lägga till ytterligare kapitel om
sponsorskap eller service. Medan det står klart att kravet på nytt material om sponsorskap är
starkt, är det inte klart om gemenskapen anser att det bästa stället för detta material har
formen av ett nytt kapitel i Basic Text. Stödet för ett kapitel om service verkar svagare än
stödet för ett kapitel om sponsorskap.
Gemenskapen tycks också delad om revidering av avdelningen med personliga
historier i en omedelbar framtid. Att utvärdera frågan om att förändra historierna i bok två
tillsammans med ett möjligt projekt för att skapa en ny, internationell historiebok skulle också
bidra till att lösa vad gemenskapen behöver inom detta område. Vi inser att 1998 års WSC
utan debatt röstade ned en motion som föreslog skapandet av en ny bok, en antologi med
personliga historier av beroende från hela världen. Men vi tror att denna idé förtjänar
ytterligare beaktan och bör utvärderas i sammanhang med andra förändringar i avdelningen
för personliga historier i Basic Text.
Denna motion avser att underlätta ett brett förhållningssätt till beslutsfattande. Detta
innebär ett noggrant och genomgripande övervägande av alla faktorer och alla frågor som
berör ändringar i vår första och viktigaste tillfrisknandebok, Basic Text, och det historiska
häftet som inleder vart och ett av dess första åtta kapitel Little White Booklet. (Den följande
utvärderingen, om konferensen antar den motionen, skulle också avsiktligt främja samma
slags breda förhållningssätt till planerandet av större projekt.)
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Vi tycker att situationen är liknar ett frakttåg: när det väl satts i rörelse, kan detta
påverka i stort sett allting omkring NAWS och i gemenskapen. I viss mening började redan
1998 års WSC genom att be världsstyrelsen att lasta all last om Basic Text på tåget. Tåget står
fortfarande på stationen i väntan på gemenskapens godkännande av att det ska avgå. Även
om vilken framtida konferens som helst kan stoppa lasttåget när som helst—har som en
praktisk aspekt vår erfarenhet visat att när något NA-tåg väl börjat rulla skulle dess egen
rörelse och andra faktorer innebära att det blir väldigt svårt att stoppa. Därför är frågan: vill vi
verkligen att detta tåg ska börja rulla (vad försöker vi uppnå?) och om vi vill det, vilken är i så
fall detta tåg s destination och tidtabell? Är Basic Text och Little White Booklet på något sätt
bristfälliga? Innehåller någon av dessa skrifter föråldrat eller felaktigt material som tvingar
fram en ansträngning att göra korrigeringar eller revideringar? Behöver någon av skrifterna
förbättras genom införandet av nytt material, endera ny text, nya historier eller bådadera?
Eller bör en eller båda av dessa skrifter lämnas i fred, som de är? Allt nytt material avsett att
bemöta nuvarande behov skulle kunna kanaliseras till annan tillfrisknandelitteratur. Styrelsen
tror att det finns många medlemmar med starka känslor på båda sidor i denna fråga, och att
alla beståndsdelar av vår gemenskap måste ingå i en dialog innan något projekt om att ändra
NA:s första bok och första häfte kan eller bör gå vidare. Vår fullständiga rapport (se
Addendum A) omfattar bakgrundsinformation om dessa skrifters historia och det
moratorium som rådde från 1988 till 1998, inklusive en kort sammanfattning av all input som
tagits emot tills idag och tidigare konferensbeslut som har att göra med detta ämne.
Motion 1: Ska gemenskapen fortsätta med en omfattande utvärdering av
revideringar och tillägg till hela Basic Text och Little White Booklet? Ja eller nej?
Avsikt: Den här motionen avser att förmedla de frågor som berörs vid en ytterligare
utvärdering av förändringar av Little White Booklet och Basic Text. Den här motionen
uppmanar gemenskapen att vid WSC 2000 visa sitt stöd—eller avsaknad av stöd—för
förändringar av detta material med sin röst på den här motionen. (Revidering innebär
alla betydande strykningar och/eller förändringar i den befintliga texten och/eller
historierna i båda skrifterna. Tillägg innebär skapandet av all ny text, nya kapitel
och/eller historier till någon av skrifterna.)
Ekonomisk inverkan: Detta är ett beslut om att göra ett större åtagande för
världsservicens resurser, men den verkliga inverkan skulle hamna under beslutet om
när och hur detta arbete ska initieras. Den här motionen har i sig själv ingen
ekonomisk inverkan.
Påverkad policy: Den här motionen skulle inte ändra någon WSC policy.

Vad händer om gemenskapen svarar nej?
Om gemenskapens svar till motion 1 är nej, finns två viktiga implikationer.
För det första, skulle styrelsen givetvis inte lägga fram motion 2. Frågan om att ändra
Basic Text och Little White Booklet skulle lösas för den närmaste framtiden. Men inget
moratorium skulle råda. Gemenskapen skulle vara fri att omvärdera frågorna vid ett framtida
tillfälle.
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För det andra skulle motion 3 fortfarande vara relevant. Trots att ett “nej” till motion
1 skulle minska omfånget av tänkbara sponsorskapsprojekt, skulle frågan om att det materialet
skulle gå någon annanstans vara öppen. Ett “nej”-svar till motion 1 skulle visa att
gemenskapen inte vill att nytt material om sponsorskap ska ha formen av ett nytt kapitel i
Basic Text. Men det skulle fortfarande vara möjligt att låta litteraturkommittéer börja utveckla
källmaterial under år 2000, då styrelsen skulle börja sin utvärdering under år 2001 beträffande
det slutliga innehållet och formatet (en ny och/eller befintlig pamflett eller häfte). Att säga nej
till motion 1 skulle bara utesluta inlemmandet av ett nytt kapitel om sponsorskap i Basic Text,
åtminstone under kommande konferenscykel.

Om svaret blir ja, kommer följdfrågan (motion 2) om när
utvärderingen ska börja.
Om gemenskapens svar på motion 1 blir ja, kommer gemenskapens diskussion av
motion 2 att ge konferensen förmågan att avgöra när utvärdering av Basic Text och/eller
Little White Booklet ska börja. Styrelsens motion erbjuder tre alternativ till datum för denna
början: WSC 2002, WSC 2004, eller WSC 2006. Styrelsen tror inte den kan börja en sådan
utvärdering under kommande konferenscykel, mellan WSC 2000 och WSC 2002, på grund av
kraven som ställs av den pågåe nde omvandlingen; därför erbjuder styrelsen inte detta
alternativ, eftersom det inte skulle vara praktiskt eller rimligt.
Om motion 1 antas, är detta vad utvärderingen skulle omfatta, oavsett när den börjar.
Om den antas skulle utvärderingens avsikt vara dubbel. Fas ett skulle fokusera på betydande
frågor som gäller att avgöra ett gemenskapsomfattande konsensus om vad som ska ändras,
redigeras och/eller läggas till. Dessa betydande frågor omfattar också stil, ton och kontinuitet.
Med kontinuitet avser vi den grad i vilket det nya materialet skulle motsvara den existerande
stilen och tonen och/eller graden av skillnad som skulle vara acceptabel. Fas två skulle rikta
sig till de omfattande frågorna kring utvecklingsprocessen, inklusive hur alla specifika
utvärderinsrekommendationer skulle verkställas av alla efterföljande projekt. Detta
noggranna övervägande skulle till exempel omfatta: utvecklingsmetoder, budget, tidsgränser,
processerna för granskning och input och godkännandeprocesserna (inom ramverket av
alternativ att välja mellan inom den existerande litteraturprocessen).
Sättet på vilket utvärderingen görs, om den auktoriseras, bör möjliggöra ett omfattande
förhållningssätt till beslutsfattandet. Denna princip är något som ligger bakom hela
förändringen av servicestrukturen, men är också en ny dynamik för konferensen och för
gemenskapen. Mellan bokens publicerande 1983 och 1988, gjordes fem utgåvor under dessa
fem år. Styrelsens avsikt är att involvera gemenskapen i en omfattande utvärdering så att alla
tänkbara förändringar beaktas nu, på samma gång. Avsikten med denna utvärdering skulle
vara att avskräcka från småskaliga revideringar av Basic Text och på så sätt undvika flertaliga
nya utgåvor under en kort tidsperiod.
Till sist finns en viktig konsekvens av alternativ (a) i motion 2. Detta alternativ
tillhandahåller en tidsgräns som börjar under kommande konferenscykel. Om konferensen det
här året beslutar att den vill att utvärderingen börjar i och med antagandet av en detaljerad
projektplan vid WSC 2002, skulle styrelsen få utveckla denna detaljerade projektplan för
utvärderingen under de kommande 18 månaderna. Med tanke på styrelsens förväntade
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arbetsbörda under nästa konferenscykel, då dess kommittéer ska installeras, det
världsomfattande workshopsystemet, och andra aspekter av övergången till en tvåårig
konferenscykel, skulle allt annat som beaktas i litteraturutvecklingsplanen få vänta. Detta
arbete formuleras i nästföljande två motioner, motion 3 och motion 4.
Vi tror att denna begränsning av arbetsbördan bara delvis är ett resultat av styrelsens
begränsade förmåga att effektivt administrera NA:s världsservicesystems övergripande arbete.
Resursbegränsningarnas realitet tar också till fullo med i beräkningen vad styrelsen tror är
praktiskt och rimligt att gemenskapen, världspoolen och WSO:s personal tillsammans kan
åstadkomma inom denna givna tidsram med tanke på de enskilda och förenade mänskliga och
ekonomiska resursernas begränsning inom alla NA:s världsservices beståndsdelar. Vi tror att
det finns en viktig balans mellan kvaliteten och takten i det arbete vi försöker åstadkomma,
och resultatets kvalitet.
Om konferensen antar motion 2 med tidsgränsen 2002 kommer styrelsen inte att lägga
fram motion 3. Detta skulle innebära två stora projekt under samma konferenscykel, som
redan är belastad av de extraordinära aspekterna av övergången. Motion 3,
sponsorskapsprojektet, skulle kunna inledas om konferensen antar motion 2 med en tidsram
som börjar vid WSC 2004 eller WSC 2006. I båda fallen skulle det förberedande arbetet med
att utveckla källmaterial om sponsorskap kunna gå vidare under nästa konferenscykel om
konferensen antar motion 3. Detta förberedande arbete skulle kunna utvecklas till en
utvärderingsprojekt för Basic Text som skulle börja endera 2004 eller 2006. Men att försöka
göra bådadera samtidigt, vilket är vad som skulle ske vid antagandet av motion 2 med WSC
2002 som startdatum, skulle vara samma sak som att två frakttåg på kollisionskurs avgår mot
samma korsning.
Som ni kan se genom att granska motion 4 nedan, har styrelsen identifierat sex andra
uppgifter förutom inledandet av sponsorskapsprojektet. Dessa uppgifter beskrivs i motion 4:s
punkter D, E, F, G, H och I. Allt detta arbete skulle också tvingas vänta på obestämd tid. Om
motion 2 antas med WSC 2002-tidgränsen, skulle styrelsen därför modifiera motion 4 så att
den skulle bestå av bara punkterna A och B. Detta innebär att installera
publiceringskommittén och förbereda Basic Text/Little White Booklets utvärderingsplan, och
ingenting annat. Punkterna C till och med I skulle läggas på hyllan på obestämd tid.
Varje projekt har en kostnad i andra möjligheter som förloras. Att göra en sak innebär
att skjuta upp möjligheten att göra något annat. Dessutom är det styrelsens bedömning att
välja ett projekt för att ändra Basic Text och Little White Booklet skulle innebära att detta blir
det enda gemenskapsprojektet under åtminstone sex år. Inga andra projekt som involverar
litteratur eller något annat skulle vara praktiska eller genomförbara. Att välja att genomföra
revideringar och/eller ändringar av Basic Text och Little White Booklet skulle innebara att
resurser som annars skulle vara tillgängliga för allt annat skulle upptas under minst sex år.
Med en tidsgräns som börjar vid WSC 2002, skulle detta innebära att alla de olika resurserna
reserveras för Basic Text-projektet till och med WSC 2008. Likaså skulle ett startdatum vid
WSC 2004 innebära att resurser reserveras från WSC 2004 till WSC 2010 för Basic Textprojektet, eller från WSC 2006–2012 med startdatum 2006.
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Motion 2: När ska världsstyrelsen erbjuda en detaljerad projektplan för att
påbörja denna utvärdering (enligt motion 1 ovan): (a) WSC 2002; (b) WSC 2004;
eller (c) WSC 2006? Välj ett av dessa alternativ: (a), (b) eller (c).
Avsikt: Avsikten med denna motion är att ge hela gemenskapen tillfälle att diskutera
och bestämma när en omfattande utvärdering av Basic Text och Little White Booklet
ska börja.
Ekonomisk inverkan: Upprättandet av en detaljerad projektplan skulle vara beroende
av de specifikationer som krävs av den projektplan som sätter igång den. Minimum
skulle tre möten för en arbetsgrupp i publiceringskommittén kosta 30 000 US dollar för
tre möten och administrativa kostnader. Innan en projektplan är utvecklad kan vi inte
uppskatta personalkostnaderna.
Påverkad policy: Denna motion skulle inte ändra någon WSC-policy.

Sponsorskap
Vår rekommendation här är att stödja inledandet av utvecklandet av material om
sponsorskap i distrikts- och regionslitteraturkommittéer under nästa konferenscykel. Vi tror
att det finns ett konsensus om att gemenskapen behöver och vill ha mer material i detta
ämne. WSCLC [världsservicens litteraturkommitté] identifierade först den befintliga IP:n som
i behov av revidering 1992, och rivaliserande förslag om att revidera IP:n, skapa ett nytt häfte
eller lägga till ett kapitel i Basic Text har diskuterats ända sedan dess. Och som noteras
nedan, antog 1998 års WSC motion 77, men hänskjöt den sedan till motion 21-projektet.
Aktiviteterna under 2000–2002 skulle i huvudsak vara ytterligare utvärdering för att uppnå
konsensus om detta projekts form och innehåll. Och klargöra huruvida det nya materialet ska
skapas vid sidan av den befintliga Sponsorskaps-IP:n, eller som en ersättning och revidering
av den IP:n. Den allmänna prioritetsbestämmande litteraturenkäten (och/eller fokusgrupper
och/eller workshops i gemenskapen, bland annat) kommer också att bidra till att klargöra
vilka projekt (om några) som först kan rekommenderas inom tidsramen 2002-2012.
Vi vill dementera ryktet att det finns en färdig draft om sponsorskap i vårt arkiv. Ingen
världsservicestyrelse eller -kommitté har någonsin gjort något arbete för att skapa en ny draft
med material om sponsorskap. Det finns inte hundratals och åter hundratals sidor av
källmaterial i arkivet, endast några sidor mycket obearbetat material som har tagits emot från
en distriktslitteraturkommitté och en medlem.
Antagandet av denna motion skulle ge fria tyglar och uppmuntran till distrikts- och
regionslitteraturkommittéer att börja utvecklandet av sponsorskapsmaterial med början år
2000 (i stort som “C–listans” regionslitteraturprojekts fungerade förr). Vi skulle åstadkomma
detta genom att börja be om gemenskapens input om motion 3 godkänds, och skicka ut
befintligt källmaterial till distrikts- och regionslitteraturkommittéer som skulle vilja arbeta med
denna text. Vi tror vi skulle hantera detta med ett minimum av personalresurser. Därefter,
omkring år 2001, skulle styrelsen bli aktivt involverad i utvärderingsprocessen, och använda
ospecificerade utvärderingsredskap som en enkät, fokusgrupper eller workshops för att samla
bred input från gemenskapen beträffande form och innehåll för en potentiell sponsorskapstext.
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Vilken form och vilket innehåll vill gemenskapen ha för det nya sponsorskapsmaterialet? Och vad vill gemenskapen ha och vad behöver den säga om sponsorskap som vi
inte redan sagt i annan befintlig litteratur? Dessutom, vart vill vi att det här materialet ska
ingå—Basic Text, En inledande guide, ett nytt häfte, den befintliga IP:n, en ny IP, eller någon
kombination av detta?
Styrelsen kommer att rapportera till WSC 2002 om resultaten av denna utvärdering
och låta konferensen 2002 avgöra hur arbetet ska fortsätta. Styrelsen skulle rapportera om de
preliminära resultaten av sin utvärdering och utvecklingsarbetet i den aktualiserade
litteraturutvecklingsplan som föreslås i CAR 2002 tillsammans med alla specifika upptäckter
eller rekommendationer. Men med vår rekommandation skulle konferensen inte kunna
godkänna och publicera materialet före WSC 2004. Till och med detta datum blir möjligt
endast om WSC 2002 beslutar att materialet ska in någon annanstans än i Basic Text. Detta
beror på att om en utvärdering av Basic Text börjar efter WSC 2002, kommer det att ta
åtminstone sex år, eller tidigast till WSC 2008, innan det skulle vara möjligt eller välbetänkt för
gemenskapen att godkänna en sjätte utgåva av Basic Text. Tidsgränsen drivs här av
kopplingen till motion 2. Motion 2 klargör att denna utvärdering av Basic Text inte skulle
börja förrän tidigast WSC 2002.
November Conference Report skisserade en viktig del av orsaksförklaringen för
tidsgränserna för motionerna 2 och 3. Motion 2 och motion 3 skulle, om gemenskapen antar
någon av dem vid WSC 2000, skapa ett stort projekt. Om konferensen antar motion 2 med
tidsgränsens början vid WSC 2002, kommer styrelsen INTE att lägga fram motion 3.

Motion 3: Att styrelsen uppmanar distrikts- och regionslitteraturkommittéerna att
utveckla källmaterial om sponsorskap under 2000, och att styrelsen påbörjar en
preliminär utvärdering av de frågor som har att göra med sponsorskapsmaterial
2001.
Avsikt: Avsikten är att svara jakande på den betydande önskan från gemenskapen att
ha material om sponsorskap hellre förr än senare, medan ett slutligt avgörande av det
föreslagna innehållet och strukturen för detta material skjuts upp till WSC 2002 i
väntan på resultatet av det inledande utvecklingsarbetet.
Ekonomisk inverkan: Än en gång kommer kostnaden att vara beroende av detaljerna i
det projektplan som startar detta arbete. Samordningen och utvecklingen skulle kosta i
stort detsamma som de som nämnts i motion 2.
Påverkad policy: Denna motion skulle inte ändra någon WSC-policy.
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Att bekräfta litteratutrutvecklingsplanen.
Styrelsen ber om en förtroenderöst för den övergripande arbetsplan som artikuleras i
den omfattande litteraturutvecklingsplan vi har lagt fram. Styrelsen ber om ett ja/nej-beslut
om frågorna i allmänna termer. Auktoriserandet av specifika arbeten sker på konferensen i och
med godkännandet av förslaget till enhetlig budget. Konferensen skulle auktorisera allt
litteraturarbete via en diskussion om en motion om att godkänna det detaljerade förslaget till
enhetlig budget. Detta omfattar en ny bekräftelse av uppfattningen av att denna rapport och
denna plan är ett arbetsdokument som styrelsen ska aktualisera och presentera för
gemenskapen vartannat år i varje Conference Agenda Report.
Vi ser denna godkännandeprocess som en pågående ersättning av den gamla processen
som fastställde prioriteringar för tillfrisknandelitteratur genom den gamla processen för A–B–
C–D-arbetslistprocessen. Vår omfattande rapport i denna CAR (Addendum A) är ett
arbetsdokument som styrelsen ska aktualisera vartannat år och presentera för konferensen i
CAR. Som detta arbetsdokument utvecklats genom bedömning/utvärdering av behoven
litteratur och anvisning från konferensen skulle det som nu väsentligen är en tvåårsplan
utvecklas till en effektiv långsiktig plan.
Än en gång, konferensen kommer fortfarande att tvingas godkänna alla specifika stora
arbeten vid konferensen. Den beslutsfattande mekanismen är en resolution och diskussion vid
konferensen om att godkänna det detaljerade förslaget till detaljerad enhetlig budget. Som
Appendix 3 till den omfattande rapporten visar. Faller en del av det föreslagna arbetet under
rutinservicedelen av den enhetliga budgeten (dvs fasta utgifter). Ett exempel på detta skulle
vara att installera styrelsens publiceringskommitté. Omvänt kommer andra uppgifter att
kräva detaljerade projektplaner och falla under budgetens del för variabla kostnader. Ett
exempel på detta skulle vara det sponsorskapsprojekt som beskrivs ovan, om konferensen
antar motion 3.
Motion 4: Att bekräfta den allmänna inriktningen
litteraturutvecklingsplanen som den sammanfattas nedan:

för

den

föreslagna

A.

Installerandet
av
publiceringskommittén:
detta
omfattar
utvecklandet av redskap för identifiering av gemenskapens behov av
skapandet och reviderandet av tillfrisknandelitteratur och att
åstadkomma konsensus om prioriteringar.

B.

Beroende på resultatet för motionerna 1 och 2 (se ovan), förbereda en
detaljerad projektplan för att utvärdera revideringar och/eller tillägg
till Basic Text och Little White Booklet.

C.

Beroende på resultatet för motionerna 1, 2 och 3 (se ovan), börja
utvärderingen av nytt sponsorskapsmaterial och rapportera till WSC
WSC 2002.

D.

Utveckla en bulletin om internet och elfte traditionen.

E.

Utveckla en diskussionsskrivelse om övervakning och Little White
Booklet.
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F.

Samla input från gemenskapen om framtida diskussionsfråga nr 1,
“Process för granskning av gemenskapsgodkänd litteratur för
revidering” och ge WSC 2002 aktualisering

G.

Samla gemenskapens input om framtida diskussionsfråga nr 2,
“Tillfrisknandelitteratur riktad till specifika behov ”och ge WSC
2002 aktualisering.

H.

Samla gemenskapens input om framtida diskussionsfråga nr 3, och
utveckla en diskussionsskrivelse om översättningar.

I.

Förbereda en aktualiserad fem- till tioårsplan för litteraturutveckling
till WSC 2002.

Avsikt: Styrelsen föreslår denna motion för att bekräfta den allmänna inriktningen för
den omfattande rapport om litteraturutveckling vi infört i CAR enligt anvisningarna i
den av WSC godkända projektplanen från 1999. Avsikten med motion 4 är att
uttryckligen visa en tydlig mekanism med vilken konferensen utövar sin auktoritet
över
utvecklingen
av
tillfrisknandelitteratur
och
visar
styrelsens
redovisningsskyldighet inför konferensen.
Ekonomisk inverkan: Vi kan inte vid detta tillfälle bedöma den ekonomiska inverkan
denna motion får.
Påverkad policy: Denna motion skulle inte ändra någon WSC-policy.
Än en gång, om konferensen antar motion 2 för att utvärdera Basic Text med en
tidsgräns som inleds med antagandet av en projektplan vid WSC 2002, kommer styrelsen inte
att lägga fram motion 3 och skulle ta bort punkterna C till och med I i motion 4.
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GODKÄNNANDEPROCESS FÖR SERVICEMATERIAL
Vid WSC -98 var ett av de projekt som godkändes av konferensen “att för Conference
Agenda Report 2000 förbereda ett detaljerat förslag för upprättandet och godkännandet av
servicematerial.” Projektplanen noterade att i och med förändringarna av A Temporary
Working Guide to Our World Service Structure finns det, i och med att världsservicestrukturen
har förändrats, inte längre någon process för godkännande av tillfrisknandelitteratur.
Styrelserna och kommittéerna som var involverade i de gamla processerna finns inte heller
längre och en process baserad på vår nya servicestruktur behövs nu för att bemöta de
förändrade behoven hos en världsomfattande gemenskap.
Ursprungligen var projektets omfång att omfatta utvecklandet av servicematerial
tillsammans med godkännadeprocessen och att beakta möjligheten att ta med en process för
utvecklandet och godkännandet av historiskt material. En hel del tid ägnades åt att arbeta
fram en process för utvecklandet av servicematerial. Vi insåg att detta inte behövdes, eftersom
alla projekt kommer att genomgå den redan etablerade processen för nya projekt, som finns i
guidelines för den enhetliga budgeten och alla utvecklingsprocesser kommer att ingå i den
projektplan som inlämnas för dem. Därför ändrades omfånget för detta projekt mitt i arbetet
och blev endast en process för godkännandet av servicematerial. Våra diskussioner om
historiskt material fokuserades på kontroversen kring “utvecklingen och godkännandet” av
Miracles Happen, och vi insåg också att historierelaterade projekt alltid bör vara
projektspecifika i vår nya process. En projektplan som innehåller detaljer för utveckling och
godkännande kommer att presenteras inför världsservicekonferensen innan arbetet påbörjas.
Konferensens deltagare kommer sedan att godkänna eller modifiera det efter lämplighet.
Processen som används för alla historierelaterade projekt kommer alltid att i förväg
godkännas av världsservicekonferensen.
Fellowship Development Plan [Utvecklingsplanen för gemenskapen] säger i Mål två: “Att
öka och förbättra världsservicens tillgängliga redskap för gemenskapens utveckling – som
servicehandböcker, bulletiner, manualer och utbildningsmaterial — som riktas till
tillfrisknande- och servicerelaterade frågor och bekymmer”. En process som kommer att bidra
till att uppnå detta mål måste räkna med de förändringar som planeras för
världsservicekonferensen, t ex den tvååriga konferenscykeln och utvecklingen mot ett
konferensmöte som är mer temaorienterat.
Med början år 2000 kommer världsservicekonferensen att mötas vartannat år i stället
för varje år. Med en process som i viss mån är formad efter tidigare förhållningssätt och
skräddarsydd för vår nya struktur, kan processen ta åratal, om en projektplan utvecklas för en
given servicematerialtext under en konferenscykel och sedan presenteras vid nästa konferens
för prioritering och sedan produceras och kommer upp för godkännande vid därpå följande
konferens. Detta kommer att vara lämpligt för många projekt och kan tjäna en del av
gemenskapens behov, men det är uppenbart att en process med mer varierad kapacitet
behövs för att tjäna mer av NA:s behov. Därför föreslår vi mekanismer som gemenskapen kan
använda för att instruera oss att gå snabbare fram när så är lämpligt.
En annan faktor som påverkar detta förslag är att världsservicekonferensen går mot ett
“konsensusbaserat” och “temaorienterat” möte. Även om denna förändring ännu inte är fullt
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förverkligad, är behovet av en Conference Agenda Report (CAR) som innehåller frågor som är i
högsta grad relevant för medlemmar och grupper uppenbart. Gemenskapen kommer att
tjänas bäst om endast servicematerial som direkt gäller gruppen och medlemmen finns med i
CAR. Om detta förslag antas, kommer material som är avsett för servicekommittéer och
styrelser inte att ingå i CAR utan kommer att distribueras till konferensdeltagarna. Då får
regionsdelegaterna möjligheten att ha bearbeta materialet i kommittéer, workshops eller i
församlingar eller att förbereda sig för att rösta på det på vilket sätt det än är lämpligt i deras
region. Detta frigör våra medlemmar och grupper så att de kan ägna sin uppmärksamhet åt att
hålla möten och föra budskapet om tillfrisknande vidare utan att tvingas ratificera vartenda
beslut som fattas å deras vägnar på varje servicenivå.
Vi tror att följande motion kommer att upprätta en process som låter servicematerial
godkännas på sätt som är lyhört för gemenskapen, i rätt tid och effektivt och har en inbyggd
redovisningsskyldighet.
Motion 5: Att godkänna följande process för godkännandet av servicematerial att
ingå i A Temporary Working Guide to Our World Service Structure (2000 års utgåva):

Godkännandeprocess för servicematerial
Material som produceras av Narcotics Anonymous World Services som är avsett att
bistå medlemmar, grupper, servicestyrelser eller kommittéer i NA att utföra NAservice ska indelas enligt följande för godkännandesyfte:
A.

Gemenskapsgodkänt material är de texter som godkänts av
världsservicekonferensen och främst är avsett för gruppers och
medlemmars användning. Detta slags servicematerial ska distribueras till
konferensdeltagarna i Conference Agenda Report, för övervägande vid
världsservicekonferensens möte under sessionen för gamla ärenden.

B.

Konferensgodkänt
material
är
de
texter
som
godkänts
av
världsservicekonferensen som främst är avsedda för servicestyrelsers och –
kommittéers användning. Detta slags material kommer att skickas till
konferensdeltagare minst nittio dagar före världsservicekonferensens möte,
för att övervägas under en session för nya ärenden.

C.

Servicematerial som ska bli konferensgodkänt kan utges för distribution till
gemenskapen före konferensens godkännande om villkoren 1 och 2,
tillsammans med endera 3 eller 4, nedan är uppfyllda:
1. Texten är klart utmärkt som “I väntan på konferensgodkännande” och
märks med en specifik banderoll och färg; och
2. Arbetet är färdigställt och draften är godkänd av världsstyrelsen; och
3. Servicematerialet har auktoriserats för sådan tidig utgivning av
konferensdeltagarna när projektplanen för texten godkänds; eller
4. Servicematerialet identifieras av världsstyrelsen som resursmaterial
som bör vara ett relevant instick eller uppdatering av en befintlig
servicetext och motsvara ett behov som uttryckts av gemenskapen. Detta
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slags servicematerial skulle också möjligen kunna stå på egna ben om
det senare godkänns av konferensen.
D.

När de väl godkänts, ska texter med tidig utgivning få nytt omslag. Om
världsservicekonferensen inte godkänt dem, ska distributionen upphöra.

E.

Styrelsegodkänt material är sådana texter som världsstyrelsen har
auktoritet att godkänna och publicera. Denna kategori omfattar
artiklar/bulletiner om servicearbete, filosofiska frågor med relevans för
NA, NA:s tolv traditioner och NA:s tolv koncept för service. Skrivelser för
presentation vid professionella evenemang, ingår, då de publiceras för bred
distribution till gemenskapen eller allmänheten, i denna kategori. En två
tredjedelars majoritet av styrelsen krävs för att publicera varje slags
styrelsegodkänt servicematerial.

Avsikt: Att upprätta
servicematerial.

en

världsservicekonferensprocess

för

godkännande

av

Ekonomisk inverkan: Det blir ingen direkt ekonomisk inverkan som resultat av denna
motion.
Påverkad policy: Denna motion skulle ändra följande WSC policy:
A Temporary Working Guide to Our World Service Structure (1999 års
urgåva)
Följande betydande beslut skulle strykas:
Sid 20, “Datum för beslut 30/4/87, Att om världsstyrelsen inte kan komma
överens med minst en två tredjedels majoritet, ska artiklar framläggas för WSC
före publicering.”
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TVÅÅRIG KONFERENSCYKEL
Följande rad motioner presenterar våra rekommendationer till det konferenssystem
som kommer att låta oss börja övergången till en tvåårig cykel. Vi tittade på hela
konferenssystemet, snarare än bara försöka modifiera tidsgränser för att gå från en årlig till en
tvåårig konferens. Diskussionerna vid världsservicemötet förra september och den skriftliga
input vi fått tycks stödja denna inriktning. Det som följer är samverkande komponenter som
skapar ett konferenssystem, fokuserar på kommunikationer och försöker hjälpa konferensen
att bli mer effektiv på att uppnå sitt eget uppdragsuttalande som säger:
Världsservicekonferensens uppdragsuttalande 1
Världsservicekonferensen sammanför alla NA:s världsservices
beståndsdelar för att främja NA:s gemensamma välfärd. WSC:s
uppdrag är att förena NA över hela världen genom att tillhandahålla ett
evenemang där:
§

Deltagarna föreslår och uppnår gemenskapens konsensus kring
initiativ som främjar NA:s världsservices vision;

§

Gemenskapen genom ett utbyte av erfarenheter, styrka och hopp
kollektivt uttrycker sig i frågor som påverkar Anonyma Narkomaner
som helhet;

§

NA-grupper har en mekanism för att stödja och ge anvisning åt
NA:s världsserviceaktiviteter;

§

Deltagarna garanterar att de olika elementen av NA:s världsservice
ytterst är ansvariga för de grupper de tjänar;

§

Deltagarna inspireras av glädjen av osjälvisk service och vetskapen
att våra ansträngningar betyder något.

Vi erbjuder följande som separata motioner endast därför att vi tror att det kommer
att hjälpa gemenskapen i dess övervägande av idéerna. Eftersom dessa idéer är beroende av
varandra, är de inte lätta att skilja som separata idéer i A Temporary Working Guide to Our
World Service Structure (TWGWSS). På grund av detta, har vi införlivat ett exemplar av 1999
års TWGWSS som visar alla områden som motionerna för en tvåårig konferenscykel påverkar.
Detta görs i stället för att förteckna all policy under varje motion. Vi hoppas att detta
förhållningssätt gör ert beaktande och er granskning lättare. Vi erbjuder en aktualiserad
version av TWGWSS som införlivar alla de idéer som presenteras av oss detta år. Den sista
motionen i denna avdelning är en uppstädningsmotion för Fellowship Intellectual Property
Trust för att gå vidare till en tvåårig konferenscykel. Ytterligare bakgrundsinformation finns
tillgänglig i vår rapport från september 1999 och är tillgänglig från WSO på begäran.

Antaget 28 maj 1996, underkastat granskning och/eller revidering genom Conference Agenda Report.
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Bakgrund
Konferensen antog följande motion 1998 (vilken har varit anledningen till vårt arbete):
Att installera en tvåårig konferenscykel med början vid slutet av WSC 2000. Före
installerandet ska alla ändringar av konferenspolicy presenteras inför
världsservicekonferensen av världsstyrelsen.
Avsikt: Att ändra från en årlig konferens till en tvåårig konferenscykel med början
efter WSC 2000.
Vår gemenskap har erfarit oerhörd tillväxt under de senaste femton åren. Denna tillväxt
reflekteras definitivt på världsservicekonferensen. 1984 hade konferensen 47 närvarande
deltagare vilka representerade 34 regioner, en av dem utanför Förenta Staterna. Vid WSC
1999 fanns 110 deltagare som representerade 93 regioner, 27 av dem utanför Förenta
Staterna. Vi har blivit en verkligt global NA-gemenskap. Denna tillväxt har medfört många
olika och sammansatta gemenskapsfrågor som påverkar NA som helhet. Följande erbjuds för
att bistå konferensen i att göra de nödvändiga förändringarna för att gå vidare till en tvåårig
cykel och mer effektivt tjäna gemenskapen.

Konferensens arbetscykel
Vi tittade på information som uppkommit under åren om hur konferensen kan
förbättras, inklusive konferensens egen inventering. Mycket av informationen kretsade kring
två teman: kommunikation och hur evenemanget som är känt som konferensen faktiskt
fungerar. Vi tror att många av problemen med konferensveckan faktiskt är resultat av vad
som händer eller inte händer mellan konferenserna.
Sedan dess inledning har Fellowship Development Plan (FDP) [Gemenskapens
utvecklingsplan]
krävt
etablerandet
av
ett
gemenskapsomfattande interaktivt
workshopsystem vid 1999–2000 som utvecklas av världsservicen och använder all tillgänglig
erfarenhet i gemenskapen. Detta mål uttalas i FDP:s Mål 8: “Att förbättra världsservicens
skrivna och personliga kommunikation med gemenskapen.” Orsaksförklaringen till detta mål
säger: “Kommunikation är en faktor i allt vi gör. Den identifierades som en avgörande fråga
genom hela inventeringsprocessen, men har inte behandlats direkt av resolutionerna.
Förutom att förbättra vår skriftliga kommunikation, behöver världsservicen också öka
kommunikationen med gemenskapen i workshops med lokala NA-gemenskaper som
värdar”.
Vår vision är att dessa workshops kommer att hjälpa världsservicen att vara mer
lyhörd för den gemenskap vi tjänar och skapa ett tillfälle till dialog, utbildning och ett utbyte
av erfarenheter, styrka och hopp. Vi tror att de kan bli det nav som gör detta nya system
effektivt och hjälper delegater, världsstyrelsemedlemmar och WSO-personal att bli effektivare
i sina världsserviceroller.
Eftersom behoven och omständigheterna är så olika i olika delar av världen, ber vi om
förmågan att experimentera med dessa workshops under de kommande två åren. Vi vill kunna
skapa workshops som planeras av världsservicen, zonforum, regioner och delegater. Vi skulle
vilja kunna involvera erfarenhet på grupp- distrikts- regions- zon- och världsnivå vid val av
teman för workshops och delta i presentationer av paneltyp. Vi skulle också hoppas attrahera
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ett brett omfång av erfarenhet — tillfrisknande och serviceerfarenhet — hos de medlemmar
som närvarar.
Vi skulle arbeta med medlemmar från zonerna, regionerna och/eller delegater som är
involverade för att identifiera målen, syftena och frågorna som ska behandlas vid varje
workshop. Om vi ska kunna skapa effektiva partnerskap kommer behoven för varje specifik
del av världen att behöva gemensam diskussion och planer utvecklas i enlighet med detta. En
del zoner kanske tjänas bättre genom att dessa workshops planeras som separata evenemang,
medan andra kanske föredrar koordination med ett befintligt evenemang. Planerandet,
deltagandet och installerandet av dessa workshops kommer att kräva att vi alla arbetar
tillsammans för att på bästa sätt behandla lokala gemenskapers behov. Världsservicen
kommer att tillhandahålla övergripande samordning vid planerandet av dessa workshops,
fungera som central för kommunikationerna och det kan krävas eller inte behövas att
världsservicen hyr lokaler och samordnar den övergripande logistiken.
Vi tror att allt vi med ansvar kan planera är upp till sex workshops under nästa
konferenscykel. Eftersom de till sin natur är experimentella, kommer detaljerna att variera
beroende på samtalen med de lokala gemenskaperna. Vi väntar oss att dessa workshops
kommer att utvecklas över tid och bör tillåtas friheten att utarbetas mellan världsservicen, de
lokala zonerna och delegaterna. Samtidigt kommer världsservicen att fortsätta att närvara
vid multiregionala och regionala workshops, aktiviteter för gemenskapens utveckling,
världsservicemöten, om de behövs, och zonforumsmöten.
De formuleringar denna motion ber er beakta för antagande beskriver hela
konferensens arbetscykel. Den här avdelningen har skrivits för att bättre beskriva vad som
händer mellan konferenserna. Den enda nya idé denna avdelning innehåller är de
världsomfattande workshoparna.
Motion 6: Att anta följande avdelning betitlad “Arbetscykeln mellan
konferenserna” för införande i A Temporary Working Guide to Our World Service
Structure.

Arbetscykeln mellan konferenserna
Grunden för konferensens arbetscykel är kommunikation för att skapa en effektiv
dialog mellan världsservicens beståndsdelar, inklusive delegater och
gemenskapen. Kommunikation som uppmuntrar till nya idéer, öppet deltagande
och möjligheten till dialog, bidrar till att bygga upp konsensus och främja enighet.
För att den ska vara framgångsrik måste kommunikationen vara smidig och öppen
åt båda hållen. Ansvaret för god kommunikation ligger hos oss alla.
Kommunikation mellan konferensens möten förbereder konferensdeltagarna att
handla som fullt informerade konferensmedlemmar vid nästa möte. Den blir lika
viktigt, om inte viktigare, än den tid som ägnas varje konferensmöte. Cykeln
mellan konferenserna är det tillfälle då världsservicen åstadkommer det mesta av
det arbete som godkänts vid föregående konferensmöte. Kommunikation under
cykeln antar tre grundläggande former — rapporter, input till processen för nya
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projekt och deltagande i det världsomfattande workshopsystemet och andra
evenemang.
Conference Report, NAWS News, Conference Agenda Report, NA World Services, Inc.
Annual Report, och Quarterly Financial Report, är alla periodiska
servicepublikationer som ges ut av världsservicen. De är utformade för att
tillhandahålla information om världsservicens pågående aktiviteter, uppdateringar
om projekt som godkänts av WSC, ekonomisk redovisningsskyldighet och nya
frågor och bekymmer av intresse för konferensdeltagarna och gemenskapen.
(Dessa publikationer beskrivs mer i detalj i slutet av denna avdelning. NA:s
världsservice publicerar också många tidskrifter som är mer fokuserade på
gemenskapen, som NA Way Magazine, Reaching Out, och Meeting by Mail.)
Det som gör dessa publikationer framgångsrika är inte bara den information de
innehåller, utan också den feedback som inkommer från delegaterna och andra
medlemmar av gemenskapen om denna information. Idéer och förslag, både
positiva och negativa, uppmuntras och välkomnas varmt.
Världsstyrelsen diskuterar, utvärderar och förädlar idéer som föreslagits den
mellan konferensmötena. Processen för nya projekt, som beskrivs senare i denna
manual, är beroende av idéer från individer, grupper, servicekommittéer och
världsstyrelsen under hela tvåårscykeln. Världsstyrelsen beaktar alla inlämnade
idéer, förslag och rapporterar sina rekommendationer till konferensdeltagarna så
snart som möjligt. Många idéer som tas emot, som faller under rutinservice eller
inte kräver konferensbeslut, kan leda till handling utan att ett konferensprojekt
utvecklas, andra kan kräva att styrelsen lämnar in ett förslag till WSC innan man
går vidare.
Delegaterna bör inte vänta med att lämna in sina idéer tills deadline går ut för
Conference Agenda Report. Det kommer sannolikt skjuta upp ett fullständigt
övervägande av deras idé som projekt, i åtminstone två år.
Förutom den ovan beskrivna skriftliga kommunikationen och processen för
projekt, planerar och samordnar världsservicen också tillsammans med delegater
och zonforum ett världsomfattande workshopsystem (upp till sex workshops
mellan WSC 2000 och WSC 2002). Dessa workshops kommer att roteras i hela
gemenskapen och avses att hjälpa världsservicen att få förstahandskunskap om
frågor och bekymmer för gemenskapen och skapa ett tillfälle till dialog,
serviceutbildning och workshops och utbyte av erfarenhet av våra principer.
Medlemmar och betrodda tjänare på alla servicenivåer uppmuntras att delta. De
faktiska agendorna för dessa workshops kommer att utvecklas med delegaterna
och zonerna som är involverade för att identifiera de mål, syften och frågor som
ska behandlas vid varje workshop.
Världsservicen deltar också i andra evenemang i gemenskapen under den tvååriga
cykeln.
Värlsdservicemöten
planeras
för
konferensdeltagare
alltefter
nödvändigheten att tillhandahålla rapporter och inbjuda till input om nuvarande
projekt och aktiviteter. Världsservicen närvarar också vid ett antal
zonforummöten, CAR-workshops, och andra evenemang i gemenskapen.
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(Anmärkning: WSC 2000: Denna beskrivning av konferenscykeln skisserar många
nya idéer. De kan verkställas på försöksbasis och om de är ineffektiva bör de
ändras på grundval av de kommande årens erfarenhet.)
Avsikt: Att anta konceptet om den världsomfattande workshopsystemet och revidera
beskrivningen av konferensens arbetscykel i TWGWSS så att den mer korrekt avspeglar
det som kommer att inträffa under en tvåårig cykel.
Ekonomisk inverkan: Det är inte vid detta tillfälle möjligt att tillhandahålla specifika
förutsägelser för denna motion. Styrelsen kommer att göra preliminära planer för
verkställandet av det världsomfattande workshopsystemet till WSC 2000, men
diskussioner med de lokala gemenskaperna kommer att ha en inverkan på dessa
planer.
Påverkad policy: Denna policy skulle ändra WSC-policy enligt förteckning i Addendum
B.
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Conference Agenda Report
WSC 1999 antog en motion som säger: “Att NA:s världsservice publicerar Conference
Agenda Report minst 180 dagar innan världssrevicekonferensen. Vidare att översättningar
som de för närvarande görs till tyska, spanska, franska, portugisiska och svenska färdigställs
före utgivningsdatum. Denna policy ska verkställas tillsammans med den tvååriga
konfernscykeln”.
Vi ber att motionen som antogs vid WSC -99 ersätts och lägger av flera anledningar
fram ett alternativt förslag. Som den är skriven säger motionen inte vilka delar av Conference
Agenda Report som ska översättas. Praxis har varit att översätta endast första delen av CAR,
och utesluta alla appendix eller addenda. För CAR 1999 experimenterade vi med att översätta
temadiskussionsskrivelserna, vilket aldrig tidigare hade gjorts. Om vi ska ha som praxis att
översätta hela CAR, skulle vi inte alltid kunna göra det, oavsett hur mycket tid vi fick på oss.
Texter av boklängd finns med i CAR som addenda. Lokala NA gemenskaper gör större delen
av översättningarna av tillfrisknandematerial, endast ett fåtal av de stora språkgrupperna
använder översättare som världsservicen anställer. Redigering och granskning sker i de lokala
gemenskaperna. För båda sätten är det en lång och sammansatt process som kräver mycket
mer än bara en bokstavlig ord-för-ord-översättning.
Med alla okända faktorer i denna nya cykel, tror vi att det är mycket mer realistiskt att
etablera 150 dagar före konferensen som minimitid för utgivandet av CAR på engelska och att
översättningarna ges ut minst 120 dagar före konferensen. För de översatta versionerna
innebär detta en fördubbling av den tid CAR för närvarande är tillgänglig för granskning och
gemenskapens godkännande. Vi rekommenderar också att endast första delen av CAR ska
översättas enligt stadfäst policy. Det skulle låta styrelsen översätta mer än policyn kräver om så
är möjligt. Detta kommer att vara avhängigt den information som finns i resten av CAR och
tidsfaktorn. Detta förslag sammanfaller med ett av våra främsta mål, att maximera den tid
som ges åt gemenskapens diskussion av fråg or under en tvåårig cykel.
Vi rekommenderar också att språken inte regleras av policy. De fem språk som
specificeras i motionen är bara de språk vi för närvarande kan översätta pålitligt. Detta kan
förändras i en nära eller avlägsen framtid. Förra året skapade världsstyrelsen NAWS News och
distribuerade den på fem språk, förutom att översätta mer av 1999 års CAR än policyn krävde,
utan något mandat att göra detta. Vi ber att ni ger oss utrymme att utföra denna funktion och
skulle vilja påpeka att mycket specifik policy ofta tjänar som begränsning av vår förmåga att
bemöta de krav vi får in. Detta kommer att vara ännu mer av en utmaning när konferensen
bara möts vartannat år.
Det nya systemet, med ett världsomfattande workshopsystem och processen för
projekt, tillåter en större diskussion av alla världsservicens arbeten och gemenskapens behov.
CAR bör bli mycket mindre av en “överraskning” än vad den för närvarande är och innehålla
arbeten som mer är en kulmen av en tvåårig diskussion. Detta system är utformat för att ändra
vårt nuvarande sätt att utnyttja Conference Agenda Report.
Motionen som den antogs vid WSC 1999 skulle innebära deadline för CAR minst 270
dagar före konferensen för att möjliggöra översättningar och den osäkerhet som
kontrakterade översättare innebär. Med deadline för regionsmotioner minst 30 dagar före
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deadline för CAR blir det åtminstone en deadline för regioners åtkomst av CAR. Denna
tidsgräns omöjliggör all tidskänslig information från världsservicen och regioner i CAR medan
vi går till en tvåårig konferenscykel. Vårt förslag är att inte göra båda tidsramarna så restriktiva
på samma gång. Låt oss experimentera med den första Conference Agenda Report för den tvååriga
cykeln med den tidsgräns vi har skisserat. Om den inte är tillräcklig, kan den ändras när
övergången till den tvååriga cykeln väl har börjat.
Motion 7: Att anta följande avdelning betitlad “Världsservicekonferensens
publikationer” att införas i A Temporary Working Guide to Our World Service
Structure.

Världsservicekonferensens publikationer
NA:s världsservice producerar flera olika publikationer i en ansträngning att
tillhandahålla tät och regelbunden kommunikation i skriven form. Medan var och
en av dessa kommunikationer har en särskild distributionslista, finns exemplar
alltid tillgängliga för alla medlemmar genom att kontakta världsservicekontoret
(WSO) och ofta också på hemsidan, www.na.org.
NAWS News
NAWS News är en kort, lättöversatt rapport som publiceras flera gånger varje år.
Den skapades för att ge världsstyrelsen möjlighet att ge regelbundna rapporter,
särskilt efter sina möten. Den distribueras till distrikt, regioner och
konferensdeltagare på flera språk.
NA World Services, Inc. Annual Report
NA World Services, Inc. Annual Report tillhandahåller en sammanfattning om
världsservicens aktiviteter för det föregående räkenskapsåret och utges i slutet av
september. Den distribueras till regioner och konferensdeltagare.
Quarterly Report
Denna rapport distribueras till konferensdeltagare och innehåller information om
ekonomi och resor.
Conference Report
Conference Report är en periodisk tidskrift från världsservicekonferensen som
utvecklats som ett sätt att tillhandahålla fortlöpande information till
konferensdeltagarna om världsservicens aktiviteter. Dessa rapporter innehåller
information om statusen för större projekt, förslag till nya arbeten och problem
som uppkommit. Genom det periodiska tidskriften Conference Report kan
världsstyrelsen hålla konferensdeltagarna informerade om utvecklingen av saker
som eventuellt kan finnas med i Conference Agenda Report. Regionsdelegater kan
också tillhandahålla rapporter som ska ingå, underkastade världsstyrelsens
redaktionella granskning. Antalet utgåvor kan variera från år till år.
Utgivningsplanen för varje år tillhandahålls i förväg för konferensdeltagarna.
Rapporten
distribueras
till
alla
konferensdeltagare.
Enskilda
och
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grupprenumerationer på Conference Report kan köpas från världsservicekontoret
(WSO) av alla NA-medlemmar, grupper, servicestyrelser eller kommittéer.
Conference Agenda Report
Conference Agenda Report distribueras minst etthundrafemtio (150) dagar före
konferensens inledningsdag. Översatta versioner ges ut minst etthundratjugo (120)
dagar före. Mängden översatt material kan variera. Men minst första delen av CAR
(som innehåller rapporterna, förslagen och motionerna för konferensen) översätts
till de möjliga språken. Rapporten innehåller förslagen och motionerna som
gemenskapen ombes att beakta och bilda ett gemenskapsomfattande konsensus
om. Ett exemplar av rapporten skickas till varje röstberättigad deltagare vid
konferensen, varje alternerande RD och varje regions postadress. NA-medlemmar
kan köpa ytterligare kopior från WSO. Priset som fastställs för varje rapport kan
variera beroende på produktionskostnaderna. Conference Agenda Report omfattar
också en lättläst ordlista över termer.
Conference Agenda Report omfattar rapporter, förslag och motioner från
världsstyrelsen och kan omfatta förslag eller motioner från regioner.
(Regionsmotioner kommer att ingå i en egen avdelning och ha samma nummer när
de läggs fram på konferensen.) Regionsmotioner måste lämnas in tvåhundrafyrtio
(240) dagar före konferensens inledning. Alla motioner kommer att omfatta en
skriftlig avsikt. Regioner tillåts upp till 150 ord för att beskriva resonemanget
bakom och konsekvenserna av sina regionsmotioner i Conference Agenda Report.
Världsstyrelsen lägger också in en rekommendation för att tillhandahålla så
mycket information som möjligt till gemenskapen vid beaktandet av idén.
Uttalanden om den ekonomiska inverkan av varje motion som ingår i CAR kommer
att tillhandahållas av världsstyrelsen. Rapporterna kan omfatta en
sammanfattning av händelser som leder till framläggandet av de förslag som
omfattas. Material som presenteras för gemenskapen för godkännande kommer att
vara skrivet i en form som möjliggör ja/nej-omröstning och specificerar de aktuella
begreppsliga förändringarna för att bekräfta och stödja denna process. Endast
material som godkänts av världsstyrelsen skickas ut till gemenskapen i
“godkännandeform”.
Världsservicekonferensen kommer att lägga in temadiskussionsämnen i
Conference Agenda Report och de slutgiltiga två temana kommer att väljas av
gemenskapen.
Alla motioner som lämnas in för att ingå i Conference Agenda Report som försöker
förändra, ändra eller ta bort WSC policy ska omfatta den policy eller delar av den
policy, som varje motion försöker ändra. Dessutom ska det vara motionsställarens
ansvar att tillhandahålla denna information tillsammans med motionen.
Avsikt: Att anta en ny tidsram för Conference Agenda Report och i TWGWSS införa
en kort beskrivning av alla världsservicekonferensens publikationer.
Ekonomisk inverkan: Det skulle inte bli någon förändring i fördelandet av dessa
aktiviteter, som redan ingår i budgeten för fast verksamhet varje år.
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Påverkad policy: Denna motion skulle ändra WSC-policy enligt förteckning i Addendum
B.

Zonforum
Zonforum och deras roll i servicestrukturen är en annan fråga som konferensen och
gemenskapen har brottats med en tid. Vi tycks inta ha några verkligt nya frågor att behandla i
detta projekt, men försöker klargöra vår ställning beträffande zonforums deltagande vid
konferensen.
Vid WSC 1992, antog konferensen, efter smågruppsdiskussion ett utvecklingsforums
tema om networking, följande resolution som dess uttalande om zonforum. Den resolutionen
säger: “Världsservicekonferensen bekräftar att zonforum, som serviceinriktade
delningssessioner som tillhandahåller medlen med vilka NA-gemenskaper kan kommunicera,
samarbeta och växa tillsammans, är värdefulla beståndsdelar av NA. Vi stöder det fortsatta
arbetet i de zonforum som finns i dag över hela världen och uppmuntrar alla ytterligare
ansträngningar NA-gemenskaper kan göra för att stödja varandra.” Detta var ett första steg
för att legitimera det som hände i gemenskapen, men som inte beskrevs någonstans i vårt
service material.
1997 ändrade konferensen 1992 års resolution genom att lägga till följande
formulering: “När så krävs av konferensen, kan den utnämnda representanten för varje
zonforum tillåtas att rikta sig till konferensen, lämna rapporter och besvara frågor som gäller
specifik information. Varje zonforum med en registrerad adress hos WSO kommer att få
samma WSC-utskick som konferensdeltagarna.” 1998 antog konferensen en motion för att för
första gången tillåta zonforumrapporter vid WSC 1999. Bemötandet av dessa rapporter var
sådant att en motion antogs vid 1999 års konferens, som säger: “Att ha utrymme på
dagordningen för en session for zonrapporter vid alla framtida världsservicekonferenser.”
Var passar då zonforum in i vår nuvarande servicestruktur? För närvarande samverkar
konferensen och zonforum genom rapportering vid konferensen. Samverkan omfattar också:
zonkontakter via utskick till konferensdeltagare; ibland används zonerna som central för
samordnandet av serviceansträngningar, som professionella evenemang och resor för
gemenskapsutveckling, världsservicens närvaro vid zonforummöten; och genom att
världsservicen finansierar en del deltagares närvaro vid zonforum. Denna samverkan
befinner sig på många sätt i sin linda, och inser att vi har mycket att lära om förbättrandet av
kommunikation åt båda hållen och när det gäller utvecklandet av partnerskap mellan
världsservicen och zonerna.
Vi ser inte den utvecklande och uppstående rollen för zonerna och världsservicens roll
som i konflikt eller i rivalitet. Vi tror att befintliga zonforum kommer att spela en nyckelroll i
det nya världsomfattande workshopsystemet. Eftersom zonernas roll och funktion varierar så
mycket över hela världen, föreslår vi att formuleringar läggs till i TWGWSS för att avspegla
deras roll hos världsservicen. Vi försökte inte, och ansåg heller inte att det var vår sak, att
försöka definiera zonforumens roll i deras lokala NA-gemenskaper.
Motion 8: Att anta följande beskrivning av zonforum för införande i A Temporary
Working Guide to Our World Service Structure. Dessutom kommer diagrammet
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“Anonyma Narkomaners världsservicesystem” i TWGWSS att ändras för att
avspegla denna relation till WSC.

Zonforum
Zonforum är serviceinriktade delningsessioner som tillhandahåller medlen genom
vilka NA-gemenskaper kan kommunicera, samarbeta och växa tillsammans. Trots
att de inte är en del av NA:s formella beslutsfattande system, samverkar
världsservicen och zonforum på många sätt. Zonforum inbjuds att tillhandahålla
rapporter vid världsservicekonferensen och när så begärs av konferensen, kan de
också besvara specifika frågor eller tala inför organet. För att förbättra
kommunikationerna förses de med utskicken till konferensdelegaterna och ombes
också skicka in sina protokoll till världsservicen. Världsservicen närvarar normalt
vid zonforummöten och kan tillhandahålla medel för en del deltagares närvaro vid
zonforum. Att upprätthålla effektiv kommunikation mellan zonforum och
världsservice har hög prioritet. För att mer effektivt tjäna gemenskapen bör
världsservicen och zonerna utveckla ett partnerskap för planerandet och hållandet
av det världsomfattande workshopsystemet och genom att bistå varandra i
samordnandet av olika serviceansträngningar som professionella evenemang och
aktiviteter för gemenskapens utveckling.
Avsikt: Att i TWGWSS införa en beskrivning som avspeglar deras förhållande till
världsservicen.
Ekonomisk inverkan: Det blir ingen direkt ekonomisk inverkan som resultat av denna
motion.
Påverkad policy: Den här motionen skulle ändra WSC-policy enligt förteckningen i
Addendum B.

Världsservicekonferensen
Vilket är syftet med deltagandet vid konferensen? Konferensen avses att representera
gemenskapens röst och all dess mångfald. Vi strävar efter att ha en andligt baserad process
snarare än ett demokratiskt eller politiskt system. Vi säger att vi stöder idén att minska
världsservicekonferensen, men har samtidigt varit ovilliga att upprätta några kriterier för hur
man erkänns som konferensdeltagare. Opinionspejlingar vid WSC 1999 visade att
uppskattningsvis 80 procent av konferensen stödde något slags godkännandepanel och 65 till
70 procent stödde upprättandet av en del kriterier för konferenserkännande.
När Regional Assistance Panel (RAP) skapades 1992, togs all dess förmåga att fortsätta
med någonting som inte skulle resultera i erkännandet av en ny region som
konferensdeltagare bort. Därmed har Regional Assistance Panel i stort sett varit begränsad till
endast en informationsinsamlande process, utan att befrämja regioner eller världsservicen på
det sätt som ursprungligen avsågs. RAP:s guidelines som antogs av konferensen gav den
aldrig förmågan att beakta skiljandet av lokala servicebehov av att skapa en ny region från att
erkänna den nybildade regionen som konferensdeltagare. Resultatet är att vi fortsätter att ha
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en känslomässigt laddad process för både konferensen och delegaten som begär konferensens
erkännande för hans eller hennes region.
Vi tror att det måste finnas kriterier för konferensens erkännande. Kriterier skulle låta
konferensen basera sina beslut på etablerade parametrar som är tydliga både för konferensen
och den delegat som begär erkännande från konferensen. Om kriterier upprättas av
konferensen, tror vi också att det skulle ge världsstyrelsen förmågan att ha diskussioner med
de regioner som begär konferensens erkännande, på ett produktivt sätt innan någon begäran
inkommer till konferensen.
En aspekt av verkligheten för alla de olika organ som har försökt utveckla kriterier för
konferensens erkännande är att kriterierna till sist syftar till att kontrollera mångfaldigandet
av regioner i Förenta Staterna. Detta är kanske inte en populär fråga att ta upp, men det är en
fråga vi anser måste diskuteras. Är det, med alla de USA-regioner som för närvarande har säte
vid konferensen, verkligen möjligt att känslan och rösten för våra USA-medlemmar inte redan
är representerad vid konferensen? Om en lokal gemenskap väljer att separera från en region
som redan har säte på grund av lokala servicebehov, finns det då någon anledning att den inte
skulle kunna fortsätta att närvara vid befintliga församlingar eller delta i processerna i den
region som redan har säte för syftet att rösta på CAR? Vi tror inte det.
Även om det är sant att etablerandet av kriterier mer omedelbart kommer att påverka
regioner i USA, kommer detta inte alltid att vara fallet, allteftersom vår gemenskap växer över
hela världen. Att behandla frågan om kriterier kommer alltid att vara obehagligt för oss
eftersom den alltid kommer att verka påverka en del NA-gemenskaper mer än andra.
Allteftersom vi fokuserar på vår vison och vårt uppdrag, kommer vi att fortsätta konfronteras
av denna fråga tills vi tar i tu med den.
Om konferensen ska representera en världsomfattande gemenskap, bli mer
diskussionsinriktad och samtidig sträva efter att bygga konsensus i vårt beslutsfattande, måste
konferensens tillväxt bromsas. Med över 850 distriktskommittéer över hela världen, kommer
konferensen aldrig att kunna hantera regionsrepresentation från regioner som skapats för att
behandla eller förbättra varje servicebehov som uppkommer. Lokala servicestrukturer bör
alltid ha förmågan att ta vilka steg de än bedömer vara nödvändiga för att bemöta sina NAgemenskapers behov. Men att behandla lokala behov ska inte resultera i handlingar som
godtyckligt ändrar storleken och möjligheten att fungera för WSC.
Det lokala servicebehovet av att dela en region som redan har säte i konferensen kan
finnas — men att översätta detta till konferensdeltagande verkar inte rimligt, om regionen
inte är verkligt isolerad på något sätt. Vi måste erkänna att behov av lokal service kan uppstå
och nödvändiggöra befintliga regioner. Men dessa lokala servicebehov måste också skiljas från
frågan om erkännande som konferensdeltagande. Våra koncept säger att NA skapar en
servicestruktur som utvecklar, samordnar och upprätthåller servicefunktioner å hela NA:s
vägnar. För att göra detta, måste konferensen representera NA:s röst som helhet och fortsätta
att ha en storlek som kan fungera effektivt. Konferensen har sagt att den stöder idén om
minskning utan att ha en klar idé om vad detta kan innebära i framtiden. Vad vi föreslår är
att vi åtminstone måste kontrollera konferensens ohämmade tillväxt. För att åstadkomma detta
ansvar för NA som helhet måste vi skilja lokala servicefrågor från konferensdeltagande och
fullgöra vårt globala uppdrag till NA som en växande, världsomfattande gemenskap.
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Deltagandet vid konferensen måste söka avspegla en världsomfattande gemenskaps
röst och mångfald. I Förenta Staterna ligger regionerna inom bilavstånd från varandra och
medlemmarna talar samma språk. Medan det ser ut som om vi fokuserar på USA:s regioner,
skulle vi säga samma sak om det gäller någon del av världen där liknande omständigheter
finns. För många andra länder i världen gör geografisk isolering och/eller språk det normalt
omöjligt för dessa NA-gemenskaper att få sin röst representerad vid konferensen på något
annat sätt än genom deltagande vid konferensen.
Vi tror att denna fråga kommer att fortsätta att utmana konferensens förmåga att både
hantera kraven på erkännande av konferensen och att hantera sin egen storlek och syfte tills
vi löst den. Den fortsatta ökningen av antalet konferensdeltagare kommer att komplicera och
möjligen till och med undergräva våra ansträngningar att bli mer fokuserade på diskussion
och konsensus. Konsensus och temadiskussioner är processer som kräver utökad och/eller
smågruppsinteraktion som inte kan vara framgångsrika i överfulla konferenssessioner.
Motion 9: Att godkänna följande avdelning, “Kriterier för erkännandet av nya
konferensdeltagare,” som konferenspolicy för införlande i TWGWSS.

Kriterier för erkännandet av nya konferensdeltagare
1. En ny region kan ansöka om erkännande som konferensdeltagare efter att ha
fungerat som serviceorgan i minst tre år. För regioner som bildas ur redan
befintliga regioner, måste den nyformade regionen ha fungerat som separat
organ i minst tre år.
2. Nya regioner ska följa etablerade geografiska gränser, motsvarande statsterritorie-, provins- eller nationsgränser, om inte vissa omständigheter
motsäger detta. En region som bildas ur en redan befintlig region kan få säte
vid konferensen genom att visa att den motsvarar särskilda omständigheter
som nödvändiggör en separation. Ibland uppstår lokala behov att
tillhandahålla service i befintliga regioner, vilket resulterar i etablerandet av
flera regioner. Dessa omständigheter bör reserveras för situationer orsakade
som resultat av stora NA-populationer, stora geografiska avstånd eller sådan
mångfald av språk eller seder som gör att de hämmar effektiv, direkt
kommunikation mellan servicekommittén och gemenskapen.
3. En region som motsvarar dessa kriterier kan sedan inleda sin begäran att
erkännas som konferensdeltagare genom att lämna in ett avsiktsbrev till
världsstyrelsen, minst ett år före en världsservicekonferens.
4. Efter att ha mottagit en begäran från regionen, kommer världsservicen att
begära att regionen tillhandahåller information om servicetillhandahållandets
nuvarande och gångna historia inom regionen. Styrelsen ska informera
regionen om vilket slags information som ska inlämnas.
5. Om regionen bildas ur en redan befintlig region ska den nya regionen också
tillhandahålla information om karaktären av de extraordinära omständigheter
som nödvändiggjorde bildandet av den nya regionen och sammanfatta de
processer för övervägande och beslutsfattande som användes för att bilda den
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nya regionen. Detta uttalande ska också behandla de speciella omständigheter
som finns, vilka skulle hindra den nya regionen från att fortsätta att göra sin
röst hörd vid konferensen genom att helt enkelt delta i något slags delad
service (regionsförsamlingar, workshops eller något slags deltagande i
insamlandet av gruppsamvete) med den gamla regionen.
6. Alla regioner kommer också att ombes att besvara frågor som:
Varför vill ni bli konferensdeltagare?
Anser ni att er NA-gemenskaps röst för närvarande inte blir hörd vid WSC?
I så fall, varför?
§ Anser ni att er gemenskap har tillräckligt med NA-service och erfarenhet
av tillfrisknandet för att vara en positiv bidragsgivare till gemenskapens
globala beslutsprocess? I så fall, förklara varför.
§ Kommer deltagande vid konferensen att påverka er lokala NA-gemenskap?
I så fall, varför?
§ Tror ni att er region tillför konferensen en röst eller ett värde som inte finns
i den nuvarande konferensen?
7. Världsstyrelsen granskar informationen som tillhandahålls genom att använda
en grupp konferensdeltagare — medlemmar i världsstyrelsen och
regionsdelegater — som en arbetsgrupp, vilken är engagerad genom hela
denna process, medan den arbetar direkt med regionen för att erhålla all
ytterligare information. Samverkan mellan styrelsen, dess arbetsgrupp och
regionen kan fortsätta tills styrelsen är nöjd med att ha insamlat all behövd
information. Styrelsen kommer, med bistånd av den engagerade
arbetsgruppen, att skapa en slutrapport med rekommendationer för den
kommande konferensen. Den ansökande regionen ska se rapporten innan den
distribueras till konferensdeltagarna och kan införa ytterligare information
som den anser är relevant för konferensens övervägande. En rapport om
informationen ska sedan distribueras till konferensdeltagare före WSC. På
grund av den regionala utvecklingens sammansatta karaktär, beaktas varje
ansökan från fall till fall, snarare än genom godtyckliga kriterier som upprättar
maxstorlek
och
regionsstrukturer
för
att
behandla
lokala
serviceangelägenheter.
§
§

8. Sedan informationen lagts fram för WSC, kommer konferensen att beakta
denna begäran. Formellt erkännande som konferensdeltagare kräver en två
tredjedelars majoritet för godkännande i konferensen. Regionen behöver inte
vara närvarande vid den konferens som beaktar dess begäran och närvaro
kommer inte att finansieras.
9. Tillförandet av en region kommer att effektueras efter avslutandet av den
världsservicekonferens vid vilken dess ansökan godkänts. Efter godkännandet
blir den nyerkända regionens delegat automatiskt finansierad till nästa WSC.
Avsikt: Att anta en policy som upprättar kriterier för världsservicens beaktande av en
begäran om konferensens erkännande och säte vid konferensen.
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Ekonomisk inverkan: Vi kan vid detta tillfälle inte avgöra den ekonomiska inverkan för
denna motion.
Påverkad policy: Denna motion skulle påverka WSC-policy enligt förteckningen i
Addendum B.

Finansiering av närvaro vid WSC
Vi tror att samma slags finansieringsplan tycks vara det mest logiska sättet för oss att
ta kollektivt ansvar för närvaro vid konferensen. Vi kommer alltid att behöva tillhandahålla
någon grad av ekonomisk hjälp för ett evenemang som hålls i Förenta Staterna på grund av
kostnaderna för internationella resor och de tillgängliga ekonomiska resurser för många av de
regioner som blir belastade med de högsta kostnaderna. Vi söker definitivt inte sätt för
regioner eller världsservicen att spendera mer pengar, men om vi vill försöka göra
konferensens tillgänglighet jämställd och om en världsomfattande gemenskaps deltagande är
en topprioritering, är det förnuftigt att investera i och standardisera denna prioritering Vi tror
att den idealiska situationen skulle vara att någon slags mekanism för finansiering kan
installeras, som skulle garantera närvaron för varenda erkänd konferensdeltagaren.
För att effektivt kunna diskutera ekonomiskt bistån d, skulle vi vilja diskutera den
ursprungliga avsikten med att tillhandahålla bistånd. Development Forum skapades på grund
av en övertygelse om att konferensen började fatta beslut som påverkade en världsomfattande
gemenskap utan att ha världsomfattande deltagare i beslutsprocessen. Det finns många
regioner runt om i världen som effektivt skulle uteslutas från närvaro vid WSC om det innebar
att finansiera resor till ett evenemang som endast hålls i USA. Beslutet att hålla konferensen i
Förenta Staterna har uppstått på grund av att majoriteten av delegaterna kommer från Förenta
staterna och på grund av kostnaden för att flytta personal och utrustning.
Vi tror på vår ursprungliga förutsättning — att det är konferensens ansvar att
garantera tillträde till konferensen eftersom vi erkänner att det alltid kommer att finnas
regioner som behöver bistånd. Konferensdeltagarna vid världsservicekonferensen är alla
delegater och världsstyrelsemedlemmar. För närvarande finansierar vi medlemmar av
världsstyrelsen och panelen för mänskliga resurser, WSC-biträdena och ungefär tjugo
delegater.
Vi föreslår att världsservicen finansierar varje regionsdelegats närvaro vid konferensen
vartannat år. Vår rekommendation är avhängig antagandet av kriterier för erkännandet av
nya konferensdeltagare. När en region väl är erkänd som konferensdeltagare, skulle dess
delegats närvaro vid konferensen automatiskt finansieras. Detta förslag skulle, med
nuvarande kostnader och antal regioner, kosta oss uppskattningsvis 140 000 US dollar per
konferens, eller 70 000 US dollar per år. Denna rekommendation garanterar att alla regioner
kommer att ha en delegat som representerar dem vid varje konferens. Resultatet av denna
rekommendation är att varje konferensdeltagare — världsstyrelsemedlem och delegat —
skulle finansieras att närvara vid det enda evenemang där beslut fattas å hela NA:s vägnar.
Den främsta invändning vi hör emot detta är rädslan för att medel undanhålls. Vi
inser att många regioner kanske inte ger de medel de för närvarande ägnar åt delegatens
närvaro vid WSC vidare till världsservicen. Vi tror inte att rädslan för vad som skulle kunna
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hända ska avhålla oss från att besluta oss för vad vi tror är bäst för konferensen. Om
deltagandet vid WSC är en topprioritering, kommer gemenskapen att bemöta detta och ta
ansvar för detta beslut. Gemenskapen har fortsatt att bemöta världsservicens behov genom
att öka donationerna varje konferensår.
Alternerande delegater skulle fortsätta att finansieras av sina respektive regioner. Vi
förstår att detta innebär att en del regioner kommer att kunna finansiera en alternerades
närvaro, medan andra regioner inte kommer att ha de tillgängliga medlen. Vi inser att denna
rekommendation inte helt löser olikheten i representation, eftersom en del regioner kommer
att fortsätta att närvara vid WSC utan fördelen av en alternerande regiondelegats
deltagande, som vissa regioner åtnjuter. Att finansiera närvaro vid konferensen för delegater
och alternerande framstår inte som välbetänkt vid detta tillfälle.
Som vi diskuterade med delegater vid världsservicemötet, tror vi inte att det är
praktiskt för konferensen att anta en fullständig finansiering om det inte finns några kriterier
för erkännandet av nya konferensrepresentanter. Följande motion kommer endast att läggas
fram om kriterierna för erkännande-motionen antas.
Motion
10:
Att
godkänna
följande
som
konferensens
policy:
“Världsservicekonferensen finansierar närvaron vid WSC-mötet som hålls
vartannat år för delegater från varje region med säte vid konferensen. Denna
finansiering skulle endast omfatta resor, inkvartering och matkostnader. Denna
policy skulle gälla alla tidigare installerade regioner som har närvarat vid en av de
senaste tre konferenserna.”
Avsikt: Att upprätta närvaro vid WSC-mötet som en topprioritering genom att
tillhandahålla finansiering för regiondelegaternas närvaro vid mötet.
Ekonomisk inverkan: Vi uppskattar kostnaden till 150 000 US dollar för varje
konferenscykel, vilket är 75 000 US dollar per år.
Påverkad policy: Denna motion skulle lägga till denna nya WSC-policy till A Temporary
Working Guide to Our World Service Structure.

Säte vid konferensen
Som vi tidigare rapporterat framläggs följande motion för att möjliggöra konsekvens i
installerandet av deltagare vid konferensen. Detta skulle möjliggöra bättre planering och
kontroll av storleken på konferensmötet. Det är också nödvändigt av logistiska skäl på grund
av det begränsade fysiska utrymmer i för närvarande befintliga hotellanläggningar som kan
ta emot WSC-möten.
Motion 11: Att begränsa installerandet av deltagare vid konferensen till en delegat
och en alternerande per region.
Avsikt: Att upprätta policy för hur många medlemmar per region som kan installeras i
konferensen.
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Ekonomisk inverkan: Det kan bli minimala besparingar men vi väntar ingen betydande
ekonomisk inverkan som resultat av denna motion.
Påverkad policy: Denna motion skulle lägga denna nya WSC-policy till A Temporary
Working Guide to Our World Service Structure.

Världsservicekonferensen
Den nuvarande beskrivningen av konferensens möte i TWGWSS är föråldrad och
avspeglar inte längre vad som faktiskt äger rum under veckan. Beskrivningen vi erbjuder
avspeglar nuvarande praxis såväl som en del av den information som vi hört från delegater,
som de skulle vilja se på konferensen. Vi väntar oss att denna avdelning ska utvecklas
allteftersom konferensen anpassar sig till den tvååriga cykelns verklighet.
Motion 12: Att anta följande avdelning, betitlad “Världsservicekonferensen”, för
införande i A Temporary Working Guide to Our World Service Structure.

Världsservicekonferensen
“Vår gemensamma välfärd ska komma i första hand, personligt tillfrisknande är
beroende av NA:s enighet.” Ingenstans i vår servicestruktur är denna tradition
mer uppenbar än vid världsservicekonferensens möte. Vägledd av våra tolv
traditioner och tolv koncept, är det den enda punkt i vår struktur där rösten för NA
som helhet blir synlig och uttrycks i frågor och angelägenheter som påverkar vår
världsomfattande gemenskap. Världsservicekonferensen är inte bara en samling
regioner, dess angelägenheter är större än bara summan av dess delar.
Konferensen är en mekanism för gemenskapens kommunikation och enighet, ett
forum där vår gemensamma välfärd i sig är mötets ärende.
Konferensens överläggningar tjänar behoven hos en mångfaldig medlemsskara
med olika språk och kulturer och riktar sig mot utmaningen om hur effektiv
service ska tillhandahållas NA-grupper över hela världen. Konferensen verkar för
hela NA:s goda och tar hänsyn till både nuvarande och framtida behov.
Anonyma Narkomaners program räddar liv. Våra grundare hade visionen av en
världsomfattande gemenskap av beroende när det bara fanns en grupp och ett
möte i världen. Våra grundare etablerade en världsservicestruktur som hjälp att
föra budskapet vidare till beroende överallt, vid en tidpunkt då Anonyma
Narkomaner bara fanns i ett land enat av ett enda språk och en kultur. Men en
orubblig tillit till och tro på Anonyma Narkomaner, som kom ur personliga
erfarenheter av tillfrisknandet, följde skapandet av världsservicekonferensen
1976. Dessa medlemmar — som drömde om bättre dagar för beroende överallt —
anträdde en mission att sammanföra de få NA-grupper som fanns vid den tiden till
en enhetlig gemenskap. Med vetskap, av personlig erfarenhet, att den gamla
lögnen, “en gång en beroende, alltid en beroende” var död, att vi tillfrisknar!,
arbetade våra föregångare för att garantera NA:s fortsättning och tillväxt överallt.
Den visioner fortsätter. Vid varje världsservicekonferensmöte vartannat år, samlas
vår gemenskap på ett ställe för vid ett tillfälle, för att dela med sig av erfarenhet,
styrka och mod till varandra. Syftet förblir att lösa gemensamma problem bland
dem som redan är här och haft tur nog att ha upptäckt detta nya sätt att leva, och –
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ännu viktigare – att mångdubbla våra ansträngningar för att föra NA:s budskap
vidare till den beroende som fortfarande lider.

Världsservicekonferensens möte
Världsservicekonferensens möte hålls vartannat år. Det hålls normalt sista veckan
i april inom sjuttiofem miles avstånd från världsservicekontoret (WSO).
Regionsdelegater träffas, tillsammans med medlemmarna i världsstyrelsen och de
verkställande direktorerna för världsservicekontoret (WSO), för att diskutera
frågor av betydelse för Anonyma Narkomaners gemenskap som helhet. Dessutom
omfattar konferensens möte medlemmar av panelen för mänskliga resurser och de
två WSC-biträdena. Alla blir finansierade för att närvara vid det veckolånga mötet.
I samband med beslutsfattandet, definieras konferensdeltagare som
regionsdelegater och världsstyrelsemedlemmar. Regionsdelegater röstar och
ställer
motioner
i
alla
konferensens
sessioner
för
ärenden.
Världsstyrelsemedlemmar röstar bara vid val och sessioner för nya ärenden, men
kan ställa motioner vid alla sessioner. Världsservicekontorets (WSO)
verkställande direktorer har ingen rösträtt eller rätt att ställa motioner vid
konferensens möte.
Nyckeln till varje konferensmötes effektivitet ligger i förberedelsen alla
konferensdeltagare gör. Mängden information som måste läsas och förstås är
tämligen skrämmande, eftersom mötet är kulmen på en tvåårig process som börjar
vid den föregående konferensen. Månader i förväg ges Conference Agenda Report
ut och distribueras. Och innehåller frågor och förslag som ska diskuteras vid
mötet. Annan väsentlig information tillhandahålls också i förväg. Det är alla
konferensdeltagares ansvar att komma till världsservicekonferensen och vara
bekant med den tillhandahållna informationen.
Konferensveckan börjar med en orientering. Ett syfte med denna orientering är att
göra deltagarna bekanta med målen och syftena för varje session som är planerad
för veckan och med de procedurer konferensen använder sig av. Denna session är
avsiktligt informell för att deltagarna ska bli hemmastadda med vad de kan vänta
sig under den kommande veckan och identifiera resurser som finns tillgängliga för
att hjälpa dem. Det andra syftet med denna session är att bidra till att etablera en
känsla av samhörighet bland medlemmarna som samlats från hela den
världsomfattande gemenskapen.
De inledande sessionerna börjar med antagandet av procedurer och protokollet
från det förra mötet. Regioner som nyligen vunnit säte vid den föregående
konferensen blir välkomnade och ges tillfälle att tala till mötet om sina aktiviteter
och tillväxt. Korta rapporter lämnas sedan från världsservicens olika enheter och
tillhandahåller information som ska hjälpa deltagarna i deras diskussioner under
veckan.
Mycket av tiden som tillbringas på konferensen fokuseras på att bygga konsensus
om viktiga frågor på dagordningen från gemenskapen och världsservicen.
Byggandet av konsensus kräver att alla åsikter kommer till tals, ömsesidig respekt
och att den gemensamma grund hittas som varje deltagare kan stödjas, till och med
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när det slutliga beslutet inte är exakt vad varje deltagare kanske önskar. Relevant
diskussion tar tid och kan ske vid konferensmötet som helhet, i paneler eller i
smågrupper. Oavsett av hur dessa diskussioner förs, kräver de ett åtagande från
varje deltagare att fokusera på de föreliggande frågorna. Endast efter det att
relevant diskussion och konsensusbyggande har skett inleder konferensen en
session för att formalisera sina beslut.
Avdelningen för gamla ärenden vid mötet hålls för att beakta de frågor och förslag
som finns i Conference Agenda Report. Varje punkt granskas först av konferensen
för att bedöma hur mycket, om någon, diskussion som behöver föras innan mötet
är berett att ta sitt beslut. Om det verkar som om det inte finns något behov av
särskilt mycket diskussion, kommer endast kort diskussion att föras i konferensen
som helhet. Om konferensen behöver mer diskussion innan den fattar ett beslut,
då kan dessa diskussioner äga rum genom att dela upp konferensen i mindre
grupper. När diskussionerna är avslutade, samlas konferensen igen som helhet.
Även om den faktiska dagordningen kan variera från konferens till konferens.
återkommer vissa sessioner vid varje konferens. Presentations och diskussionssessioner om gemenskapsfrågor och nya projektidéer föregår sessionen med nya
ärenden. Under denna del av veckan godkänner konferensen budgeten för de
kommande två åren, tillhandahåller idéer och anvisning till världsservicen,
godkänner servicematerial som inte var med i CAR och beaktar installerandet av
nya regioner. Val, zonforumpresentationer och världsstyrelsemöten är också
schemalagda under veckan.
Under alla beslutsfattande sessioner, använder världsservicekonferensen en
anpassad form av Robert’s Rules of Order. Dessa regler tillhandahålls
konferensdeltagarna före WSC och kan också erhållas genom att kontakta
världsservicekontoret (WSO).
Konferensens avslutningsdag är ett tillfälle för konferensen att granska sina
beslut under veckan och deras påverkan på den kommande konferenscykeln.
Denna session tillåter konferensdeltagarna att lämna konferensen med en
gemensam förståelse av de arbete som ligger framför dem, de kommande två årens
utmaningar och vad som kan väntas vid nästa WSC möte.
(Anmärkning: WSC 2000: Denna beskrivning av konferensmötet skisserar många
nya idéer. De bör installeras på en försöksbasis och om de är ineffektiva bör de
ändras, på grundval av de kommande årens erfarenheter.)
Avsikt: Att tillhandahålla en riktigare beskrivning i TWGWSS av vad som händer
under konferensveckan.
Ekonomisk inverkan: Kostnader för uppskattningsvis 30 timmar personaltid för
förberedande arbete.
Påverkad policy: Denna motion skulle påverka WSC-policy enligt förteckning i
Addendum B.

A Temporary Working Guide to Our World Service Structure
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Som tidigare sagts erbjuder vi en reviderad version av A Temporary Working Guide to
Our World Service Structure [En temporär guide till vår världsservicestruktur] som finns i
Addendum C för ert övervägande. Den införlivar de idéer som föreslogs i våra föregående
motioner, presenterar informationen på ett sätt vi tror är lättare att använda och omfattar ett
diagram och en beskrivning av alla servicestrukturens beståndsdelar. Vi har tagit med
beskrivningen och diagrammet från A Guide to Local Services in Narcotics Anonymous, eftersom
detta är något konferensen tidigare antagit. Vi tror att det kan vara till hjälp, särskilt för nya
delegater och NA-gemenskaper, att denna grundläggande beskrivning av vår servicestruktur
före beskrivningen av världsservicen i TWGWSS.
I våra ansträngningar att skriva nya formuleringar till våra föregåe nde motioner, var vi
ofta tvungna att hänvisa till många olika ställen som behandlade en aktivitet i TWGWSS.
Detta är väsentligen en uppstädningsmotion som täcker våra mindre redaktionella ändringar,
de ändrade formuleringarna från motionerna 6-12 och tillägget av de redan godkända
formuleringarna från Guide to Local Services. Vi tror att detta förhållningssätt kan bidra till att
göra TWGWSS och konferensens policy lättare att förstå.
Motion 13: Att anta den reviderade version av A Temporary Working Guide to Our
World Service Structure som finns i Addendum C.
Avsikt: Att tillhandahålla en lättförståelig reviderad version av TWGWSS som innehåller
alla förändringar som åstadkommit genom godkännandet av den tvååriga
konferenscykeln och en beskrivning av serviceenheterna i Anonyma Narkomaner från
A Guide to Local Services in Narcotics Anonymous.
Ekonomisk inverkan: Det blir ingen direkt ekonomisk inverkan som resultat av denna
motion.
Påverkad policy: Detta skulle ersätta den befintliga versionen av TWGWSS.
Motion 14: Att göra uppstädande ändringar i verksamhetsreglerna i Fellowship
Intellectual Property Trust som avspeglar en tvåårig konferenscykel och den
enhetliga budget som redan antagits.
Avsikt: Att i Fellowship Intellectual Property Trust adekvat avspegla inverkan av de
motioner som redan antagits av WSC.
Ekonomisk inverkan: Det blir ingen direkt ekonomisk inverkan som resultat av denna
motion.
Påverkad policy: Fellowship Intellectual Property Trust – verksamhetsregler.
Artikel III: Förvaltarens rättigheter och ansvar;
Avdelning 2: WSC-styrelser och kommittéer (sid 15)
Konferensen reglerar sina ad hoc kommittéer via motioner som antas vid dess årliga
möte, upptagna i dess protokoll.
Avdelning 3: Tillägg, revidering eller avlägsnande av egendom från
förvaltningsdokumentet av förvaltaren (sid 15)
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1.
Förslag måste distribueras till NA-grupperna via sina regionsdelegater inte
mindre än nittio etthundrafemtio dagar före världsservicekonferensens årliga möte vid
vilket förslagen beaktas.
Artikel IV: Förtroendemannens rättigheter och ansvar
Avdelning 8: Förtroendemannens skyldighet till information och godkännande (sid
18)
Förtroendemannen måste informera förvaltningen minst nittio dagar före varje givet
årligt världsservicekonferens möte om förtroendemannens avsikt att publicera eller på
annat sätt tillverka en produkt eller förändring av någon av förvaltningens egendom.
Förtroendemannen kan inte publicera eller tillverka en sådan produkt innan han
mottagit förvaltarens godkännande vid det årliga mötet. För att ett sådant förslag ska
godkännas, måste två tredjedelar av regionsdelegaterna som registerades som
närvarande vid uppropet till WSC omedelbart före omröstningen rösta “ja” till
förslaget.
Avdelning 12: Förtroendemannens rapportskyldighet (sid 20)
Varje år ska förtroendemannen ge en fullständig skriftlig rapport om sina aktiviteter till
förvaltaren. Denna rapport ska levereras till alla deltagare vid
världsservicekonferensen vid eller före dess årliga möte minst 90 dagar efter
räkenskapsårets avslutning, och ska finnas tillgänglig till självkostnad eller mindre för
varje medlem i Anonyma Narkomaner. Denna rapport ska omfatta:
1.

En årsrapport över det föregående kalender räkenskaps året.

2.

En beskrivning av förtroendemannens alla aktiviteter som finansieras av
intäkter skapade av förvaltningen under föregående räkenskaps år.

3.

En budget och projektbeskrivnig av förtroendemännens aktiviteter som
planeras för det kommande räkenskaps året.

En revision av förvaltningen för föregående räkenskaps år ska tillhandahål las, när den
färdigställts, till alla deltagare vid Världsservicekonferensen som förvaltare. Denna
revision ska utföras av en auktoriserad offentlig revisor. Dessutom kan förvaltaren
välja att instruera förtroendemannen att utföra en granskning av verksamhetspraxis
och policy, förutom och utöver granskningen av intern kontroll och procedur som görs
årligen.
Artikel VI: Återkallande och omdirigering av förtroendemannens rättigheter och
ansvar.
Avdelning 1: Övervägande av återkallande
Förtroendemannens rättigheter och ansvar kan återkallas och omdirigeras till annan
part av förvaltaren, förutsatt att följande villkor bemötts:
1.

En skriftlig petition att återkalla förtroendemannens rättigheter och ansvar
måste inlämnas till världservicekonferensen. För att beaktas, måste petitionen
motsvara ett av följande villkor:
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Antingen måste petitionen underskrivas av en tredjedel av de
regionsservicekommittéer som erkänts som röstberättigade deltagare i det
nyligast hållna årliga mötet i världsservicekonferensen.
eller så måste petitionen skrivas under av världsstyrelsen, och motionen att
lämna in en sådan petition ha godkänts av minst två tredjedelars majoritet av
medlemmarna i världsstyrelsen.
2.

För att beaktas under något givet årligt möte i världsservicekonferensen måste en
sådan petition tas emot mellan den 1 juni och 31 december under det
föregående året för att ge tid åt petitionen att distribueras till
konferensdeltagarna.

3.

Om ovanstående kriterier är uppfyllda, kommer petitionen att placeras på
dagordningen för nästa årliga världsservicekonferensmöte. Petitionställarnas
uttalanden kommer att publiceras tillsammans med själva petitionen i
Conference Agenda Report.

Läsares anmärkning: sid 41
Det låter som om Basic Text och annan NA-litteratur kan revideras med endast
nittio ett hundra femtio dagars varsel. Är detta sant?
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TEMADISKUSSIONER
Vid WSC -98, antogs motion 91, “Att gruppernas urval av temadiskussionsämnen i
Conference Agenda Report blir en pågående procedur för världsservicekonferensen”. Så följande
motion kommer att vara med i alla framtida utgåvor av Conference Agenda Report. Denna
motion är konferensens policy och alla konferensdeltagare kan vid mikrofonen presentera
den för konferensens övervägande. Olika konferensdeltagare presenterade vart och ett av
dessa teman sedan WSC 1999.
Motion 15: Att välja ut två temadiskussionsämnen från följande lista, för
diskussion vid världsservicekonferensen år 2002:
A. Vilken är det juridiska ansvaret som läggs på DSR:er (RKM:er) i
regionsservicekommittén och/eller GSR:er på distriktsnivå OCH hur
kan vi juridiskt skydda oss?
B. Så länge det inte finns något stöd från gruppen, vilken är vår erfarenhet
av att enskilda medlemmar delar med sig av sina andliga uppfattningar
på tillfrisknandemöten?
C. På vilket sätt skulle tillfrisknandelitteratur fokuserad på specifika
målgrupper vara användbar för våra medlemmar och nykomlingar och
ändå befrämja enigheten?
D. På vilket sätt kan vi fortsätta att tillhandahålla service till vår
gemenskap och samtidigt minska vårt beroende av medel från
evenemang och konvent?
E. Vad menar vi med “betrodd” och “tjänare” i uttrycket “betrodd
tjänare”?
F. På vilket sätt riktar vi oss, eller på vilket sätt skulle vi kunna rikta oss,
på ett adekvat sätt till omfånget av lokala servicebehov inom en
världsomfattande gemenskap?
G. Hur utbildar vi och informerar våra medlemmar om tillgängligheten av
elektroniska media, deras användning och etiska principer förenade
med deras användning?
H. Hur kan vi bygga en bro som skapar och bibehåller ett samband av
service för hemmagruppmedlemmar?
Avsikt: Att låta gemenskapen välja temadiskussionsämnen för konferenscykeln 2000–
2002.
Ekonomisk inverkan: Det blir ingen direkt ekonomisk inverkan som resultat av denna
motion.
Påverkad policy: Denna motion skulle inte ändra någon WSC-policy.
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PANELEN FÖR MÄNSKLIGA RESURSER (HRP)
När HRP och världspoolen skapades vid WSC 1998, hade vi grundläggande
strukturer och guidelines på hög nivå för att beskriva hur HRP skulle kunna åstadkomma de
uppgifter vi tilldelat den. Både resolutionsgruppen och övergångsgruppen tillhandahöll en del
bakgrund i sina rapporter som i mer praktiska termer beskrev det sätt på vilket HRP skulle
fungera. Men ingen av dessa grupper tillhandahöll, klokt nog, detaljerade guidelines. I stället
föreslog de att HRP skulle skriva sina egna guidelines genom en process av “att lära genom
att göra” och dokumenterandet av processen efter hand. Det är vad vi har gjort.
1998–1999 skapade HRP en process för val genom att nominera kvalificerade
kandidater från världspoolen till WSC:s biträde. Detta år förfinade vi processen då vi
nominerar kandidater också till världsstyrelsemedlemmar. Vi har dokumenterat vår utbildning
i våra inre guidelines och i följande motion. Den innehåller erfarenheten, styrkan och hoppet
av det vi lärt oss under de gångna två åren. Vi beskriver de värderingar vi använt för att
nominera kandidater. Vi beskriver också de praktiska guidelines som krävs för att
administrera världspoolen.
1998 lämnade WSC guidelines för allmän valbarhet och installation av världspoolen
utan att röra dem och gav världspoolen ansvaret att fullborda dem för presentation vid WSC
2000. Följande motion fullgör detta ansvar.
Motion 16: Att till A Temporary Working Guide to Our World Service Structure (1999
års utgåva) sid 15, under YTTRE GUIDELINES FÖR VÄRLDSPOOLEN OCH
PANELEN FÖR MÄNSKLIGA RESURSER, avdelningen “Guidelines för allmän
valbarhet och installering” lägga följande formuleringar:

Guidelines för allmän valbarhet och installering
I.

Krav för valbarhet till världspoolen
A. Världspoolmedlemmar måste minst fem års drogfrihet.

II.

Kriterier för val av nominerade: HRP-medlemmar kommer att notera
kraven för och behoven av den valda positionen och sedan utvärdera de
individer som övervägs. Diskussionen kommer att baseras på den
insamlade informationen och inte på personliga erfarenheter av individen.
Följande omständigheter och egenskaper kommer att beaktas i denna
diskussion:
A. Behovet av balans mellan rotation (nya människor och ny erfarenhet)
och
kontinuitet
(serviceerfarenhet)
i
NA:s
världsservices
ansträngningar.
B. Erfarenhet av tillfrisknandet.
C. Serviceintressen.
D. Färdigheter och talanger som kan tillämpas på uppgiften/positionen.
E. Mognadsnivå, karaktär, integritet, stabilitet.
F. Tidigare åtaganden.

2000 Conference Agenda Report

Sid 39

G. Geografisk mångfald kommer att vara en viktig faktor om alla andra
överväganden är lika.
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III.

Administrativ policy för världspoolen
A. HRP administrerar världspoolen.
B. All information i världspoolen hålls i striktaste förtroende.
C. Att öka medlemsantalet i världspoolen är en hög prioritet.
D. För att bibehålla adekvat information kommer varje medlem av
världspoolen vars information är tre år gammal att tillsändas en begäran
om att förnya sitt intresse och aktualisera sin resumé.
E. Varje världspoolmedlem som inte svarar på förnyelsebegäran inom 60
dagar kommer att bedömas som inaktiv.
F. HRP är ansvarig för att skapa och upprätthålla världspoolsresumén.
G. HRP tillhandahåller en aktuell lista till världsstyrelsen över alla
poolmedlemmar och nuvarande region där medlemmarna håller till på
kvartalsbasis.

Avsikt: Att färdigställa avdelningen för yttre guidelines för panelsen för mänskliga
resurser i A Temporary Working Guide to Our World Service Structure.
Ekonomisk inverkan: Minimal personalkostnad för typsättning av TWGWSS.
Påverkad policy: Denna motion skulle ändra följande WSC-policy:
A Temporary Working Guide to Our World Service Structure (1999 års utgåva)
Följande formulering inom hakar skulle ersättas:
Sid 15, Guidelines för allmän valbarhet och installering
[Ytterligare krav för valbarhet för världspoolen, kriterier för urval av
nominerade och administrativ policy för världspoolen kommer att utvecklas av
panelen för mänskliga resurser för presentation vid världsservicekonferensen år
2000.]
1998 ändrade motion 59 TWGWSS och tog bort nomineringen av HRP medlemmar
från panelen för mänskliga resurser och tillät i stället endast konferensdeltagare att nominera
kandidater till val till HRP. Konferensens vilja var uppenbarligen att ta bort nominerandet till
HRP från panelen själv, eftersom det tycktes finnas en inneboende intressekonflikt med
möjligheten att HRP-medlemmar kanske tvingades nominera sig själva.
Vi har utförligt diskuterat denna fråga och vi tror att det är fel av konferensen att göra
grundarbetet för en process med integritet och sedan inte kräva att nominerade till HRP går
igenom denna process. HRP har ansvaret att intervjua och kontrollera referenserna för
nominerade till andra positioner. Det är bara rättvist om nominerade till HRP får gå igenom
samma process.
Vi diskuterade en möjlighet vid 1999 års konferens som skulle lätta på detta dilemma.
Vårt förslag är att anta en motion som ökar mandattiden till två konferenscykler och inte låta
HRP-medlemmar ställa upp för en andra mandatperiod. Vi tror dessutom att genom att lägga
mandatperioderna omlott så att två medlemmar roterar av varje konferenscykel, kommer vi att
tillhandahålla den nödvändiga kontinuiteten. Våra föreslagna inre guidelines låter inte HRP
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nominera nuvarande HRP-medlemmar till någon annan position. Vi kommer att be
konferensen att välja fyra medlemmar till HRP vid WSC-mötet år 2000. HRP-medlemmarna
själva skulle sedan internt välja längden på mandatperioden, så att två medlemmar tjänar
under en konferenscykel och två medlemmar tjänar under två konferenscykler. Detta
avlägsnar effektivt intressekonflikten, skapar omlottmandat som åstadkommer den önskade
rotationer och kontinuiteten och låter HRP-nominerade genomgå samma process som
nominerade till andra valda positioner i världsservicen.
Motion 17 ger tillbaka HRP-nomineringar till panelen för mänskliga resurser och
motion 18 ändrar mandattiden som beskrivits ovan.
Motion 17: Att till panelen för mänskliga resursers plikter lägga förmågan att till
världsservicekonferensen tillhandahålla en lista över individer som är mest
kvalificerade för val till position inom panelen för mänskliga resurser. Detta
skulle åstadkommas genom att ändra A Temporary Working Guide to Our World
Service Structure (1999 års utgåva) som följer:
Sid 15, Världspoolens syfte, genom att lägga “panelen för mänskliga resurser” till
första meningen efter “positionerna som WSC -biträden”.
Sid 16, HRP:s plikter, nr 6, genom att lägga “och panelen för mänskliga resurser”
till första meningen efter “positionerna som WSC -biträden.”
Sid 17, Nomineringar, genom att lägga “och panelen för mänskliga resurser” till
andra stycket, första meningen efter “konferensens biträde.”
Sid 17, Nomineringar, genom att ta bort sista meningen i andra stycket,
“Nomineringar till panelen för mänskliga resurser ska komma från
konferensdeltagare”.
Avsikt: Att tillhandahål la möjligheten för alla världsservicens betrodda tjänare att
genomgå samma nomineringsprocess.
Ekonomisk inverkan: Minimal personalkostnad för typsättning av TWGWSS.
Påverkad policy: Denna motion skulle ändra följande WSC-policy:
A Temporary Working Guide to Our World Service Structure (1999 års
utgåva):
Följande avdelningar skulle revideras:
Sid 15, Världspoolens syfte: Världspoolens syfte är att utgöra en pool av
betrodda tjänare som är villiga och kvalificerade att tjäna i världsstyrelsen, som
WSC-biträden eller världsstyrelsens kommittéprojekt.
Sid 16, HRP:s plikter, nr 6: Att till världsservicekonferensen tillhandahålla en
lista över individuella nominerade som är bäst kvalificerade för val till
världsstyrelsen och WSC-biträden.
Sid 17, Nomineringar, andra stycket: panelen för mänskliga resurser kommer
att göra nomineringar till världsservicekonferensen för val till positionerna
väldsstyrelsemedlem och konferensbiträden. Nomineringar kan också göras för
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var och en av dessa positioner av konferensdeltagare, men det rekommenderas
att alla presumtiva kandidater går igenom processen med
världspoolen/panelen för mänskliga resurser. Nomineringar till panelen för
mänskliga resurser ska komma från konferensdeltagare.
Motion 18: Att ändra mandattiden för panelen för mänskliga resurser till två (2)
konferenscykler. Denna förändring av mandatperioden ska börja med de HRPmedlemmar som väljs vid WSC 2000. Detta skulle åstadkommas genom att ändra
A Temporary Working Guide to Our World Service Structure (1999 års utgåva) som
följer:
Sid 17, Mandatperiod, genom att stryka första och andra meningarna och ersätta
dem med följande: “Mandatperioden för medlem i panelen för mänskliga resurser
ska vara två (2) konferenscykler. Panelmedlemmar kan inte tjäna under två på
varandra följande mandatperioder.”
Avsikt: Att tillhandahålla rotation och kontinuitet i HRP och eliminera problemet med
självnominering.
Ekonomisk inverkan: Eftersom HRP skulle finnas, endera bestående av nya medlemmar
eller återvändande befintliga medlemmar, skulle det inte bli någon förändring av
finansieringen som resultat av denna motion. Som hänvisning informeras att budgeten
för -99-2000 tilldelade HRP 25 320 US dollar.
Påverkad policy: Denna motion skulle ändra följande WSC-policy:
A Temporary Working Guide to Our World Service Structure (1999 års
utgåva):
Följande avdelning skulle revideras:
Sid 17, Mandatperiod: Mandatperioden för panelen för mänskliga resurser ska
vara en (1) konferenscykel. Alla panelens medlemmar är valbara till två (2) på
varandra följande mandatperioder.
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REGIONSMOTIONER

Motion 19: Att i A Guide to Local Services in Narcotics Anonymous, mellan den
allmänna innehållsförteckningen sid iii och diagrammet “NA:s servicestruktur”,
sid iv, lägga in följande beskrivning av de olika enheterna i vår servicestruktur i
NA.

Syftet med och funktionen för serviceenheterna i Anonyma
Narkomaner.
1.

Huvudsyftet för en NA-MEDLEM är att förbli drogfri bara för idag och föra
budskapet om tillfrisknande vidare till den beroende som fortfarande lider
genom att samarbeta med andra.

2.

Huvudsyftet för en NA GRUPP är att föra budskapet om tillfrisknande
vidare till den beroende som fortfarande lider genom att tillhandahålla en
miljö för identifikation och en sund atmosfär för tillfrisknande, där
beroende kan komma och få hjälp om de har en önskan att sluta använda.

3.

Huvudsyftet för en DISTRIKTSSERVICEKOMMITTÉ är att stödja sina
distrikt och grupper och deras huvudsyfte, genom att lokalt förena en grupp
med andra grupper och genom att hjälpa en grupp att handskas med sin
vardagliga situation och behov.

4.

Huvudsyftet för en REGIONSSERVICEKOMMITTÉ är att stödja sina
distrikt och sina grupper och deras huvudsyfte, genom att förbinda dessa
distrikt och grupper inom en region. Genom att hjälpa distrikt och grupper
att hantera sina grundsituation och behov och genom att uppmuntra
gemenskapens tillväxt.

5.

Syftet för VÄRLDSSERVICEKONFERENSEN är att stödja gemenskapen
som helhet och definiera och vidta handlingar i enlighet med Anonyma
Narkomaners gruppsamvete.

6.

Syftet
för
VÄRLDSSTYRELSEN,
som
fungerar
som
världsservicekonferensens servicestyrelse, är att: (1) ha översyn över alla
NA:s världsserviceaktiviteter, inklusive gemenskapens huvudservicecenter,
världsservicekontoret (WSO); (2) bidra till Anonyma Narkomaners
fortsättning och tillväxt genom att tillhandahålla service och stöd till
gemenskapen som helhet och bistå allmänheten i att förstå beroendet och
Anonyma Narkomaners program för tillfrisknande från beroendet; och (3) i
förtroende från Anonyma Narkomaners gemenskap hålla, kontrollera och
leda den inkomst som skapas av alla världsserviceaktiviteter, rätten till
exklusiv kontroll, användande, tryckning, mångfaldigande, försäljning,
produktion, tillverkning eller reproduktion av alla de intellektuella
egendomar, logos, varumärken, copyrightat material, emblem och/eller
andra intellektuella och fysiska egendomar som tillhör WSC på ett sätt som
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ligger inom andan för de tolv stegen, tolv traditionerna och tolv koncepten
för service i Anonyma Narkomaner.
7.

Syftet för VÄRLDSSERVICEKONTORET (WSO), vårt huvudservicecenter,
är att utföra direktiv från världsservicekonferensen i angelägenheter som
har att göra med kommunikation och information för NA:s gemenskap, dess
service, grupper och medlemmar.

Ställd av: Regionen Alsask
Avsikt: Att i A Guide to Local Services in Narcotics Anonymous införa en extremt
komprimerad version av vad syftet och funktionen med vår servicestruktur är, och
sålunda erbjuda en förenklad förklaring till och för de nyare medlemmarna av vår
gemenskap.
Ekonomisk inverkan: Förutsatt att dessa förändringar skulle placeras in i de påverkade
texterna sedan de omtryckts, skulle den ekonomiska inverkan bli kostnaden för
minimal personaltid för pre-production arbete.
Påverkad policy: Denna motion skulle inte ändra någon WSC-policy.
Orsaksförklaring av regionen: Precis som vårt program för tillfrisknande, de tolv stegen
och tolv traditionerna båda har sina kortare versioner som läses vid varje NA-möte.
När vi väl har begripit en mycket liten del av detta program kan vi söka utforska de
tolv stegen och tolv traditionerna vidare på djupet genom att söka upp dem som har
erfarenhet eller genom att läsa mer detaljerat om dem i Basic Text eller It Works: How
and Why. Som beroende har vi en tendens att komplicera det i tillfrisknandet och
denna motion söker endast finna ett litet sätt att bidra till att förenkla en syn på NA:s
servicestruktur. Dessa beskrivningar har antagits från tidigare exemplar av A
Temporary Working Guide to Our World Service Structure från 1980- och 1990-talen, och
är lika giltiga i dag som de var på sin ursprungliga plats i vår servicelitteratur.
(Ekonomisk inverkan som den uttalas av regionen: Förutsatt att dessa förändringar
skulle införas i de påverkade texterna sedan de omtrycks, skulle den ekonomiska
inverkan vara kostnaden för personaltid för pre-produktionsarbete.)
Världsstyrelsens rekommendation: Att hänskjuta.
Vi tror att idén bakom detta förslag kan vara värdefull, men vi är bekymrade över dess
faktiska verkställelse, som den är skriven. Vi håller med om förutsättningen att våra
huvudservicemanualer, A Temporary Working Guide to Our World Service Structure och
A Guide to Local Services in Narcotics Anonymous, bör innehålla en kort beskrivning av
alla element i vår servicestruktur. För att uppnå detta har vi i denna CAR erbjudit
ytterligare formuleringar i TWGWSS som innehåller beskrivningen av serviceenheter
från den allmänna innehållsförteckningen i A Guide to Local Services in Narcotics
Anonymous. Formuleringarna som erbjuds i denna motion är i många fall inte de nu
konferensgodkända beskrivningen. Många förhållningssätt skulle kunna åstadkomma
den uttalade avsikten med denna motion, och vi uppmanar starkt till att
formuleringarna som används är konsekvent i alla våra manualer.
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Motion 20: Att använda stor bokstav i orden steg, tradition, traditioner när de
används med hänvisning till Anonyma Narkomaners tolv steg och/eller tolv
traditioner i all nyutvecklad och/eller revideringar av vår service- och
tillfrisknandelitteratur.
Ställd av: Regionen Pacific–Cascade
Avsikt: Att börja tillhandahålla konsekvens och lägga betoning på hänvisningarna till
Anonyma Narkomaners tolv steg och tolv traditioner.
Ekonomisk inverkan: Denna motion skulle innebära en enorm mängd personalarbetstid
för att verkställa avsikten med motionen. Specifika förutsägelser är inte möjliga vid
detta tillfälle.
Påverkad policy: Denna motion skulle inte ändra någon WSC-policy.
Orsaksförklaring av regionen: Om Anonyma Narkomaners tolv steg är de principer som
gjorde vårt tillfrisknande möjligt och Anonyma Narkomaners tolv traditioner är
banden som binder oss samman, bör det inte vara någon tvekan om att de utgör själva
grunden för vårt program. Det engelska språket sätter stor bokstav på namn och
smeknamn på personer och saker, varumärken, geografiska namn, folk och deras
språk, organisationer, regeringsdepartement, historiska dokument, såväl som på alla
religioner, heliga böcker och helgdagar. Stor bokstav på dessa ord hjälper oss att
utmärka dem som värdiga värdighet och respekt. Antagandet av denna motion skulle
bidra till att betona grunden för Anonyma Narkomaner och tillhandahålla konsekvens
i denna angelägenhet vid tryckandet av all framtida litteratur.
Världsstyrelsens rekommendation: Att inte anta.
Denna motion skulle i själva verket skapa en inkonsekvens i mellan tidigare antagen
litteratur och litteratur som ska godkännas i framtiden. Stor bokstav i sig betonar inte
nödvändigtvis innebörden av ett ord eller flera ord. Vi tror att vikten av termerna steg
och traditioner är mycket tydlig, och deras innebörd för läsaren är uppenbar genom
hela vår litteratur närhelst de uppträder. När det gäller litterär stil och grammatik
finns ofta inget absolut rätt eller fel förhållningssätt. I gråzoner är konsekvens den
viktigaste principen. Styrelsen förstår avsikten från motionsställaren som att
förändringar endast ska göras när enskilda texter skapas eller revideras. Detta skulle
ge upphov till ytterligare inkonsekvens mellan nya och befintliga texter. Vi tror inte att
detta är bästa förhållningssätt, trots motionsställarens goda intentioner.
Motion 21: Att världsstyrelsen endast tillhandahåller ny information, inte
rekommendationer, till regionsmotioner i Conference Agenda Report.
Ställd av: Regionen Wisconsin
Avsikt: Att hålla rekommendationer från världsstyrelsen utanför Conference Agenda
Report.
Ekonomisk inverkan: Det blir ingen direkt ekonomisk inverkan som resultat av denna
motion.
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Påverkad policy: Denna motion skulle inte ändra någon WSC-policy.
Orsaksförklaring av regionen: När vi diskuterar en motion försöker vi ha en klar bild av
den relevanta informationen i samband med denna motion. Vi försöker beakta saker
som motionens avsikt, ekonomisk inverkan och påverkad policy. Fakta som är
relevanta för motionen – inte åsikter – stöder denna process. Om en motion till
exempel av motionsställaren bedöms ge en ekonomisk inverkan på X US dollar, men
världsstyrelsen bestämmer den till närmare XX US dollar, skulle detta vara ny
information som bidrar till att förstå denna motion. Gemenskapen kan sedan fatta
beslutet om den ska stöda denna motion eller ej, baserat på all relevant information.
Detta beslut bör inte vara grundat på något särskilt serviceorgans åsikter eller
rekommendationer. När världsstyrelsen publicerar sina rekommendationer, förutom
den nya informationen, till regionsmotioner i Conference Agenda Report, kan den
oavsiktligt påverka beslutsprocessen. Denna motion försöker undvika detta.
(Ekonomisk inverkan som den uttrycks av regionen: Den ekonomiska inverkan skulle
bli minskade typsättnings-, produktions- och översättningskostnader på grund av det
mindre antalet sidor i CAR som denna motion skulle ge upphov till.)
Världsstyrelsens rekommendation: Att inte anta.
Styrelsen tror att gemenskapen finner denna information till hjälp och därför främjas
av att få så mycket information som möjligt när den överväger dessa beslut. Denna
praxis är resultat av diskussioner med delegater som var frustrerade över att anlända
till världsservicekonferensen bara för att få höra ny information om motionens
inverkan som deras lokala gemenskaper inte hade fördelen av att få beakta. Styrelsen
tror att mer information, inte mindre, är målet vid förbättrandet av våra
kommunikationer. Därför stödde styrelsen skriftliga förklaringar från regionerna såväl
som från styrelsen.
Regionsmotioner genomgår inte samma konferensprocess som en vanlig
världsservicemotion. I år är till exempel världsstyrelsens motioner i CAR resultatet av
projektplaner som godkändes vid WSC år 1999, har rapporterats om under hela året
och med ytterligare möjlighet till att ge input vid världsservicemötet. Regionsmotioner
är väsentligen en ny idé utan föregående diskussion eller förvarning.
Motion 22: Att skapa en icke-röstberättigad konferendeltagarstatus vid
världsservicekonferensen för medlemmar i världsstyrelsen. Styrelsen kan fortsätta
att rapportera, ge rekommendationer och ställa motioner, men inte ha rösträtt i
någon WSC-omröstningssession, inklusive val. Detta skulle åstadkommas genom
att ändra A Temporary Working Guide to Our World Service Structure (1999 års
utgåva), som följer:
Sid 4, Medlemskap, genom att stryka orden: ‘världsservicekonferensen’ i första
meningen och ersätta det med orden ‘regionsdelegater’ och genom att stryka andra
och tredje meningarna och ersätta dem med följande: ‘Dessa delegatvalda
medlemmar ska har lika deltaganderätt under styrelsemötena. Under
världsservicekonferensen kan de rapportera, ge rekommendationer, ställa
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motioner och delta i gruppdiskussionerna. De kan dock inte rösta i några val eller
omröstningssessioner vid världsservicekonferensen.’
Sid 13, Guidelines för världsservicekonferensen, avdelning 1, F.,
världsservicekonferensens deltagare består av: genom att tilläga '(Ickeröstberättigade)' i slutet på 'Medlemmar i världsstyrelsen' i punkt 2.
Sid 13, Guidelines för världsservicekonferensen, avdelning 1, genom att stryka
första meningen i avdelning G., och ersätta den med följande: ‘Endast
regionsdelegater tillåts rösta. Alla konferensdeltagare kan ställa motioner eller
tala till.’
Sid 14, Guidelines för världsservicekonferensen, avdelning II, A.1., genom att
stryka orden 'konferensdeltagare' och ersätta det med orden 'regionsdelegat.'
Sid 14, Guidelines för världsservicekonferensen, avdelning II, genom att stryka
punkt A. 6. “Endast RD:r ska rösta under sessioner för gamla ärenden.”
Ställd av: Regionerna Arizona och Ontario
Avsikt (Regionen Arizona): Att begränsa rösträtt vid världsservicekonferensen till
valda regionsdelegater.
Avsikt (Regionen Ontario): Att ta bort rösträtten från världsstyrelsen.
Ekonomisk inverkan: Det blir ingen direkt ekonomisk inverkan som ett resultat av
denna motion.
Påverkad policy: Denna motion skulle ändra följande WSC policy:
A Temporary Working Guide to Our World Service Structure (1999 edition)
Följande avdelningar skulle bli reviderade:
Sid 4, Medlemskap: Världsstyrelsen ska bestå av tjugofyra medlemmar som
väljs av minst 60 procent av världsservicekonferensen. Dessa konferensvalda
medlemmar ska ha jämlik deltaganderätt, inklusive rösträtt i styrelsen och vid
världsservicekonferensen. Styrelsemedlemmar kan emellertid inte rösta i
ärenden som framlagts för grupperna i Conference Agenda Report, eller i några
andra gamla ärenden vid världsservicekonferensen.
Sid 13, Guidelines för världsservicekonferensen, avdelning 1, F.
Världsservicekonferensens deltagare består av: 1 Korrekt valda regionsdelegater
(RD:r), 2 Medlemmar i världsstyrelsen, 3 I frånvaro av en korrekt vald
regionsdelegat ska konferensen erkänna en kvalificerad ersättning från den
regionen.
Sid 13, Guidelines för världsservicekonferensen, avdelning 1, punkt G. Endast
konferensdeltagare tillåts rösta, ställa motioner eller tala inför konferensen. När
RD:r inte befinner sig i sessionssalen under konferensen, kan korrekt valda
alternerande rösta, ställa motioner eller tala inför konferensen.
Världsservicekontorets (WSO) verkställande direktorer ska tillåtas tala inför
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konferensen, rapportera, besvara frågor och diskutera angelägenheter inom sitt
ansvarsområde när konferensen så begär.
Sid 14, Guidelines för världsservicekonferensen, avdelning II, A 1. Varje
konferensdeltagare ska ha endast en röst.
Sid 14, Guidelines för världsservicekonferensen, avdelning II, A 6. Endast RD:r
ska rösta i sessioner för gamla ärenden.
Orsaksförklaring av regionen: (Regionen Arizona): Genom att skapa en ickeröstberättigad status för världsstyrelsemedlemmar kommer världsservicekonferensen
att kunna behålla den stora erfarenheten, styrkan och hoppet dessa delegatvalda
medlemmar besitter. Det slutliga ansvaret för besluten behöver dock förbli hos
regionsvalda delegater som för med sig rösten för de regioner de tjänar och som getts
en förtroenderöst att handla i dessa regioners bästa intresse. Vi är tacksamma för den
vägledningen världsstyrelsen gett konferensen, men vi tror att denna vägledning
kommer att ges och tas emot bättre, om den uttrycks vid deltagandet i
gruppdiskussioner, vid erbjudandet av förslag och ställandet av motioner, snarare än
genom kontroll av ett så stor röstandel. Genom att eliminera världsstyrelsens rösträtt,
kommer vi att uppnå en mer jämlik representation av hela vår gemenskap.
Världsstyrelsens rekommendation: Att inte anta.
Antagandet av denna motion skulle gå emot de tolv traditionerna och koncepten,
själva de principer som vår gemenskap vägleds av och stöder. WSC antog de tolv
koncepten 1992. Styrelsen bekräftade dem också som sina vägledande principer och
tror starkt att “alla” medlemmar i ett organ “till fullo” ska delta i ett serviceorgans
beslutsprocesser. (Koncept sju säger: “Alla medlemmar i en serviceenhet bär ett
betydande ansvar för den enhetens beslut och ska ges möjlighet att till fullo delta i dess
beslutsprocesser) Styrelsemedlemmar är uppenbart för närvarande deltagare och
medlemmar i enheten WSC. Att skilja ut klasser av betrodda tjänare vid WSC minskar
WSC:s tillämpning av anonymiteten (jämlikhet) och enighet, de grundläggande
andliga principerna för våra traditioner.
WSC har debatterat rösträttsfrågan nästan från starten. Fram till WSC -95 kunde alla
deltagare rösta på alla WSC-ärenden. Det året beslöt WSC att endast RSR:er/delegater
skulle rösta i gamla ärenden. Utan att invända mot förtjänsterna med detta, ser vi det
beslutet som en kompromiss mellan de som har olika uppfattningar av traditionerna
och koncepten. Sedan dess avvisade NA och WSC regionsmotioner i CAR om att
ändra rösträttspolicyn 1997, 1998, och 1999. Samtidigt är icke-delegater en ständigt
krympande procentandel av WSC. 1985 års WSC-protokoll visade 61 deltagare, där 42
representerade regioner, eller 68 procent (proportionen 2 till 1). WSC -99 hade 110
deltagare — 93 representerade regioner eller 84 procent (proportionen mer än 5 till 1),
och vilket gör styrelsen till den minsta andelen icke-delegater (16 procent) i historien.
Vem som får rösta vid WSC har varit en del av den “oss mot dem”-dynamik som ofta
hemsökt WSC. Världsservicens karaktär, dess ansvar och delegerade
bestämmanderätt, tycks öka rädslorna. Allting i NA är utformat för att garantera att
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WSC aldrig kan bli en regering som har bestämmanderätt över NA-grupperna. Ändå
antyder rösträttsfrågans återuppdykande att rädsla är en del av denna konflikt.
Styrelsemedlemmarna medför, som administratörer av världsservicen, ett unikt
perspektiv till processen att uppnå ett informerat gruppsamvete om frågor som
påverkar NA som helhet. Deltagande utan rösträtt skulle vara tomt — detsamma som
ansvar utan bestämmanderätt. Rösträtt lägger tyngd vid erfarenhet som delas under
konferensdiskussionerna, och bristen på rösträtt skulle underminera den status av fullt
deltagande som styrelsemedlemmarna för närvarande har privilegiet att inneha och
skulle göra styrelsemedlemmarna till något i stil med icke-deltagande observatörer.
Motion 23: Att rösträtt vid valet av världsstyrelsemedlemmar begränsas till
regionsdelegater och i deras frånvaro en korrekt vald alternerande regionsdelegat.
Detta skulle åstadkommas genom att ändra A Temporary Working Guide to Our
World Service Structure (1999 års utgåva), som följer:
Sid 4, Medlemskap: genom att stryka orden “världsservicekonferensen” i den
första meningen och ersätta den med orden “regionsdelegater”. Genom att stryka
ordet “konferensvald ” i andra meningen och ersätta det med ordet “delegatvald”
och genom att lägga till orden “under val till världsstyrelsen eller” i tredje
meningen mellan orden “rösta” och “på”.
Sid 14, Guidelines för världsservicekonferensen, avdelning II, A 6., genom att
lägga till orden “och val till världsstyrelsen ” i slutet av meningen.
Ställd av: Regionen North East Atlantic
Avsikt: Ett undanta världsstyrelsemedlemmar
världsstyrelsemedlemmar.

från

röstning

under

val

till

Ekonomisk inverkan: Det blir ingen direkt ekonomisk inverkan som resultat av denna
motion.
Påverkad policy: Denna motion skulle revidera följande WSC policy:
A Temporary Working Guide to Our World Service Structure (1999 års utgåva)
Sid 4, Medlemskap: Världsstyrelsen ska bestå av tjugofyra medlemmar som
väljs av minst 60 procent av världsservicekonferensen. Dessa konferensvalda
medlemmar ska ha jämlik deltaganderätt, inklusive rösträtt i styrelsen och vid
världsservicekonferensen. Styrelsemedlemmar kan emellertid inte rösta i
ärenden som framlagts för grupperna i Conference Agenda Report, eller i några
andra gamla ärenden vid världsservicekonferensen.
Sid 14, Guidelines för världsservicekonferensen, avdelning II. A 6. Endast RD:r
ska rösta under sessioner för gamla ärenden.
Världsstyrelsens rekommendation: Att inte anta.
Se vår rekommendation och förklaring till motion 22 ovan. Dessutom verkar det som
om det sedan styrelsens skapande 1998, finns en ny vändning i de gamla rädslorna
kring rösträtten i WSC som är specifika för valprocessen. Eftersom styrelsen arbetar
med konsensus tycks det finnas större rädsla för att styrelsen på något sätt ska agera
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som ett block vid WSC. Det finns en ny rädsla för att en enad styrelse skulle vara ett
större hot eller en större fara för NA-gruppernas intressen som de representeras av
delegaterna. Denna rädsla uttrycktes förvisso öppet vid kontroversen vid WSC -99 om
valet av nya styrelsemedlemmar.
Vi inser att det förutom rädsla finns andra anledningar till att människor stöder denna
förändring i rösträttspolicyn. Olika distrikt och regioner har olika praxis för
omröstning och deltagandet av icke-representanter. En del representanter vill bara att
konferensens praxis ska avspegla det sätt på vilket omröstning hanteras i deras distrikt
eller region. Innebörden av “gruppsamvete” är inte enhetlig över hela gemenskapen.
Medlemmar av världsstyrelsen väljs av en betydande majoritet (60 procent) av
konferensdeltagarna, är konferensdeltagare och har delegerats ansvaret att handla å
konferensens vägnar när konferensen inte har möte. Styrelsens huvudansvar, som det
uttrycks i våra yttre guidelines, är “att bidra till Anonyma Narkomaners fortsättning
och tillväxt”. I fullgörandet av vårt uppdrag, talar vi, enskilt eller kollektivt som
styrelse, ofta för och representerar de NA-gemenskaper som inte är representerade vid
WSC, såväl som för de beroende som ännu inte funnit våra rum. I enlighet med vårt
fokus på enighet snarare än på åtskillnad och segregering, jämlikhet snarare än ett
klassystem för betrodda tjänare, är vår konsensusrekommendation att inte anta denna
motion.

