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Sånt som är på gång i Världsservice
som du kanske vill känna till...
Vi hoppas att ni antingen kommer att skicka vidare den här sidan via e-post eller kopiera upp den till intresserade
medlemmar i era distrikt (DSK) och regioner (RSK). VI fortsätter att uppmuntra medlemmar att skaffa sig e-prenumerationer till The NA Way och NAWS News. Det hjälper oss att kommunicera mera effektivt och att ha kontroll över
distributionskostnaderna.
Medlemsenkät – 2009 års medlemsenkät ligger nu ute på na.org. Ni kan fylla i den online, vid WCNA 33 eller genom att ladda ner den och posta eller faxa tillbaka den till oss. Vi kommer att låta den ligga kvar online till den 31
december 2009 och vi uppmanar er att berätta om den för andra! Adressen till hemsidan är http://questionnaire.
disc.na.org. Skicka gärna vidare länken till era vänner!
“Living Clean” – kapitel ett och två samt en skissad arbetsversion av “Living Clean” ligger ute för gemenskapens
granskning och input till den 15 december 2009. Ni hittar råtexterna via länken på projektsidan på http://www.
na.org/?ID=Living_Clean_Project och får tillgång till dem med WSC2010 som både användarnamn och lösenord.
Ni kan också ge input online. Utöver det kan ni vara med och bidra till det pågående skrivarbetet genom att dela
med er av era erfarenheter till vilket avsnitt som helst i materialet för de olika kapitlen. Det här hittar ni på http://
www.naws.org/lc/.
Ekonomi – Vi har avslutat vårt räkenskapsår. Precis som övriga världen står NAWS inför ekonomiska utmaningar.
Kostnaderna har ökat för utvecklingslitteratur, översättningar, gemenskapen publikationer såsom The NA Way
och Reaching Out, frakt och offentliga relationer. Samtidigt har gemenskapens bidrag minskat. Vi kommer att fortsätta be om ert stöd och sprida våra förslag på hur vi ska minska kostnaderna för produktion och distribution av
våra gratispublikationer utan att tappa vår förmåga att kommunicera. Vi behöver era idéer och er hjälp med det
här!
Från och med den 1 juli 2009 kommer priset på de översatta versionerna av första delen av Basic Text att vara $7,50
och litteraturpriserna på WSO Europe att anges i euro.
Workshops – En världsvid workshop är inplanerad i Boston, Massachusetts, den 20–22 november 2009. Planering
för workshops i Japan och i Mellanöstern pågår. Vänligen gå till http://www.na.org/?ID=nawsevents-event-reg för
mer information.
WCNA 33 – Vårt konvent kommer att hållas den 20–23 augusti 2009 i Barcelona! Det senaste världskonventet var
i Europa 1995 och nästa kommer att hållas 2027. Det här är ett unikt tillfälle att fira både vårt tillfrisknande och
vår mångfald. För närvarande har vi förregistreringar från femtionio olika länder och arbetar hårt för att tillhandahålla allt möjligt roligt och underhållande parallellt med tillfrisknandet. Kom och fira med oss! Vänligen besök
http://www.na.org/wcna/.
HRP – Medlemmar som önskar övervägas av HRP för nominering till positioner inom världsservice behöver lämna
in eller uppdatera sitt World Pool formulär före den 31 augusti. Human Resource Panel distribuerade också ett
nytt formulär i mars som före den 31 oktober måste fyllas i av alla som föreslår kandidater, dvs regioner, zoner och
världsstyrelsen (World Board).

Gå till NAWS News på http://www.na.org/?ID=reports-nawsnews-nawsmain
19737 Nordhoff Place  Chatsworth California 91311 USA worldboard@na.org
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ATT GÅ FRAMÅT I DENNA
CYKEL: ATT RÖRA SIG MOT
NÄSTA CYKEL

MEDLEMSENKÄT
Vår enkät ligger online och vi vill att ni
deltar. Vi låter den ligga ute till och med den
31 december 2009 i förhoppning om att
attrahera ﬂera medlemmar. I 2007 års enkät
deltog ﬂer än 13 000 under de nittio dagar
den fanns tillgänglig, med 2009 års enkät
skulle vi vilja involvera 25 000 medlemmar i
processen.

World Board träﬀades den 25–27
juni 2009 i Chatsworth, Kalifornien.
Dagordningen för de tre dagarna
var koncentrerad: vi hade ett stort
antal frågor att jobba med och
lösa under det här mötet. Vår dagordning var inriktad på
Service System projektet, frågan om säte vid och syftet med
WSC, strategisk planering, WCNA 33 och den nuvarande
ekonomiska situationen på NAWS. Utöver det diskuterade vi
hur vi ska minska kostnaderna för två av NAWS publikationer,
The NA Way och Reaching Out, och tog arbetsgruppernas
rekommendationer för att förbättra dem under övervägande.
Vi fullföljde också vår sista diskussionsrunda gällande
potentiella kandidater för WB som ska lämnas över till HRP
för övervägande i deras nomineringsprocess.

Enkäten ﬁnns online på http://questionnaire.disc.na.org.
Om medlemmar väljer att faxa eller mejla ifyllda enkäter tar
vi gärna emot dem också. Vi ber att varje medlem endast
fyller i en enkät. En del distrikt och regioner kanske väljer
att göra en gemensam insamlig av enkäter, kanske genom
att be GSRer och andra betrodda tjänare att fylla i dem och
lämna in till en utsedd tjänare i distriktet. Om ni väljer det
sättet föreslår vi att ni kontaktar Stephan@na.org. Stephan
kommer att hjälpa er med att lägga in allt online.

Vi ägnade en hel dag till en faciliterad diskussion
koncentrerad på den strategiska planen för 2010-2012. Vår
plan har uppdaterats från vårt aprilmöte: vi gick igenom
målen och de överförda handlingsplanerna (frågor som
ännu behöver lösas och som inte blev färdiga under
2008-2010-års cykel). Vårt nästa steg var att identiﬁera nya
handlingsplaner (vägar för att uppnå givna mål) och att
påbörja vår prioriteringsprocess. Utöver det gjorde vi vår
första utvärdering av ett existerande NAWS-arbete, de
världsvida workshoparna.

En del av er kanske undrar varför man ska fylla i en enkät. För
det första, låt oss försäkra er om att enkäterna är anonyma:
information samlas in, men inga namn behöver anges. För
det andra vill vi betona hur viktig enkäten är. Vi har en vision
om att NA ska uppfattas som ett trovärdigt och tillförlitligt
program för tillfrisknande. Informationen i enkäterna hjälper
oss att visa professionella, som förlitar sig på statistik, att
NA är en värdefull samhällsresurs för beroende som söker
tillfrisknande.
Så, gör som tusentals andra beroende och fyll i enkäten.
Under de första dagarna online ﬁck vi in 814 ifyllda enkäter.
Vi uppskattar er entusiasm!!

Vi ägnade tid åt att gå igenom framåtskridandet och
riktningen för Service System projektet: vi erbjöd förslag till
ett globalt visionsuttalande – ett som både omfattar hela
vårt service system och är inspirerande. Vi fortsatte våra
diskussioner om säte vid WSC och syftet med konferensen,
vilket kommer att hjälpa oss i våra överläggningar om att
ge säte. Vi inser att säte vid konferensen är en liten del av en
större fråga, nämligen syftet med konferensen och vad som
ska uppnås under den.

STRATEGISK PLANERING–
VÅRT NÄSTA STEG
Vi tog ett nytt steg i planeringen
av 2010-2012 års konferenscykel
under vårt styrelsemöte i juni. NAWSkonsulten Jim DeLizia faciliterade
en planeringsdag fokuserad på den
uppdaterade planen som skapats
utifrån frågor som togs fram genom
vår omvärldsundersökning i april 2009.
Genom att se på världen omkring oss och hur NA påverkas
av den, och även på statistik och information om vad som
sker inom NA runt om i världen och på NAWS, får vi fram
en lista på mål. Det är mål som vi behöver uppnå för att ta
hand om frågor och behov i vår gemenskap. Vi undersökte
noggrant den ständigt föränderliga världen vi lever i och hur
den ser på beroendet. Attityden i världen gällande beroende
och behandling av beroende genom medicinska insatser, är
deﬁnitivt något som har en inverkan på NA. Det är viktigt
att vi, trots att vi alla i stor utsträckning har ett motstånd
till förändring, inte bara tittar på våra nuvarande frågor och

Antalet registrerade och uppdatering om lokaliteterna i
Barcelona för WCNA 33 fullbordade vår dagordning. Vi har
nästan 4 000 registreringar för världskonventet i augusti
2009 och vi fortsätter att söka efter sätt att maximera
användningen av konventets placering. Förregistreringen är
över och vi ser fram emot att ﬁra tillfrisknandet med ﬂer än 5
000 medlemmar från femtionio olika länder!!
Slutligen fortsätter vi att söka sätt att maximera vår
rapportering och att kontrollera produktionskostnaderna
för NAWS News, The NA Way och Reaching Out. Vi har skapat
ett sammandrag för framsidan för NAWS News och vill
uppmuntra er att sprida denna förstasida i er region och
bland RKMerna. Vänligen kontakta oss med era idéer eller
erfarenheter på worldboard@na.org.
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Det optimala tillfället att påverka utvecklingen av litteratur
är nu: vi är ännu i ett tidigt skede i skapandet av den här
boken. Vi prövar nya och innovativa sätt att samla in input.
Det senaste sättet är i form av en diskussionssajt som är
PUBLIK och öppen för alla medlemmar i gemenskapen.
Diskussionssajten är indelad i kapitel och ämnesskissen är
utlagd så att den ska vara enkel att referera till. Vi uppskattar
de medlemmar som ser över diskussionen och vi uppmuntrar
alla att dela med sig av sin erfarenhet till “Living Clean” för
de ämnen som tas upp i skissen samt en del andra ämnen
också. Det här är en underbar reservoar av källmaterial som
hjälper till i utvecklingen av boken. Länken hit är http://
naws.org/lc/index.php.

behov, utan även dem vi kan förutse kommer att påverka
oss under åren som kommer. Vi lade till ytterligare två mål
som ett resultat av den här undersökningen av världen inom
och utanför NA. Våra mål är långsiktiga och vart och ett av
dem har ﬂera möjliga handlingsplaner som skulle kunna
hjälpa oss att uppnå det.
Handlingsplaner är helt enkelt steg som behöver tas för
att uppnå ändamål eller uttalade mål. Vi undersökte varje
handlingsplan för att avgöra om den fortfarande bär, om
den har tillämpats eller ska tillämpas under kommande
cykel, om den behöver föras över till 2010-2012 års cykel och
om vi behöver lägga till nya handlingsplaner i vår planering.
Vi identiﬁerade många handlingsplaner som behöver föras
över till nästa cykel, såsom fortsättningen av Service System
projektet och tillfrisknandelitteraturprojektet “Living Clean”.
De är båda godkända som två-cykliga projekt, men förblir
kvar i vår strategiska plan som överförda handlingsplaner.
När vi väl hade bekräftat de överförda handlingsplanerna
diskuterade och identiﬁerade vi nya handlingsplaner. Till
exempel hade vi fått information om att tillväxten av NA i
USA har planat ut, men vi har för närvarande inget säkert
sätt att avgöra varför det ser ut att ske. Därför skapade vi en
handlingsplan som kan hjälpa oss att utforska och ta reda
på trender som har att göra med tillväxt eller brist på tillväxt
av NA i vår världsvida gemenskap. Allt det här är till för att i
slutänden hjälpa oss att bättre föra vidare vårt budskap.

Enkäten som gav över 500 svar för att kickstarta projektet
har avslutats och medlemmar hänvisas istället till
diskussionssajten som ett forum för svar och fortlöpande
delaktighet.
Kapitel ett och två och den detaljerade arbetsskissen
släpptes för granskning och input i början av juni. Detta
material kan hittas online via länkarna från projektets
huvudsida: http://www.na.org/?ID=Living_Clean_Project.
Deadline för input för dessa kapitel och för arbetsskissen är
den 15 september 2009.
Kommande kapitel kommer att skickas ut för granskning
och input allt eftersom de blir tillgängliga: projektplanen
fastställde att granskning och input skulle ske löpande. Dessa
gransknings och input cykler varar minst nittio dagar per
gång. Texten behöver färdigställas till godkännadeformat
senast i april 2011 så att den kan övervägas vid WSC 2012
och på grund av detta måste vi ha avslutat skisserna och
skickat ut materialet för granskning och input före årets slut
2010.

När vi var överens om vad vi behöver göra för att uppnå
våra mål gick vi en första runda av att prioritera våra
handlingsplaner. Vi vill alla göra allting, men det är inte
realistiskt: prioritering hjälper oss att avgöra vad som skulle
kunna genomföras under en konferenscykel. Nu när vi är
klara med den första rundan i prioriteringen, kan vi under vårt
möte i oktober se över tillgängliga personella och ﬁnansiella
resurser. De handlingsplaner vi tror är rimliga att uppnå
och som vi har de nödvändiga resurserna för, kommer att
utvecklas till projektplaner som sedan presenteras vid WSC
2010.

SERVICE SYSTEM
Efter vårt gemensamma möte med arbetsgruppen för Service
System projektet i april där vi enades om de grundläggande
behoven ett eﬀektivt servicesystem måste svara an på,
fortsatte arbetsgruppen att arbeta fram de grundläggande
elementen för projektet. De har till exempel diskuterat alla
variabler som måste övervägas när man ska lägga ramar
för alternativa sätt att utföra service och vilka roller som
nödvändigtvis behöver ﬁnnas i ett eﬀektivt servicesystem.
I alla våra diskussioner försöker vi följa ledorden “form följer
funktion” så att vi förblir genomgripande i dessa första steg
att sammanställa grundläggande byggstenar.

UPPDATERING AV KONFERENSENS PROJEKT
“Living Clean”
Arbetsgruppen för “Living Clean”
träﬀades den 14–16 maj 2009. Gruppen
fokuserade på en genomgång av råtexten
av kapitel tre. Arbetet med att skissa
på den kvarvarande delen av kapitlet
fortsätter. Det ﬁnns dock fortfarande
stora möjligheter för medlemmar att påverka det här
projektet genom att dela med sig av sin erfarenhet av att
leva ett liv i tillfrisknande. I själva verket vill vi att medlemmar
bidrar – medlemmar som är nya i tillfrisknandeprocessen,
medlemmar som har levt i tillfrisknandet lite längre
och självklart medlemmar som har många decenniers
livserfarenhet att dela med sig av.

I samma anda var en av de första uppgifterna för Service
System arbetsgruppen att skapa en gemensam vision för
alla serviceansträngningar i NA. Efter en del diskussioner
avgjorde vi som styrelse att den bästa handlingsplanen var att
helt enkel utöka vidden av det existerande visionsuttalandet
för NAWS och göra det till en vision för hela Anonyma
Narkomaners Service System. Den föreslagna revideringen
3
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Vi vill också ta upp ett par processrelaterade frågor. Det här
projektet bröt ny mark på två anmärkningsvärda sätt. För
det första var det här den första arbetsgruppen som hade
en icke-styrelsemedlem som kontaktperson: Khalil J från
Business Plan Workgroup. Det här gick ganska bra, vilket kan
vara värdefullt att veta för projekt längre fram i tiden. Hela
arbetsgruppen ska faktiskt tackas för sitt ﬂitiga arbete å våra
vägnar.

kommer att inkluderas i CARen som är planerad att släppas
i november i år.
I skrivande stund sammanställer arbetsgruppen en “mall”
som listar alla element som måste ﬁnnas med i en modell av
servicesystemet. Utöver det studerar vi de sätt som NAs olika
serviceorgan samt externa organisationer är organiserade
för att få så många idéer som möjligt. Vi ber fortfarande
NA-medlemmar att skicka in innovativa idéer som fungerar
på lokal nivå, så om ni gör något nytt för att svara an på
gamla behov, berätta det för oss! Era erfarenheter kan vara
ovärderliga i NA-gemenskaper runt om i världen. Vi kommer
att använda all information på vårt nästa möte för att börja
diskutera alternativa modeller för att utföra service i NA. Vi
har bestämt oss för att inte begränsa vårt sätt att tänka i det
här skedet utan istället vara öppna för vilka idéer som helst
som verkar eﬀektiva. Vi ser fram emot att dela med oss av
våra tankar vid konferensen och vidare under nästa cykel.

Det andra påfallande genombrottet var att den här
arbetsgruppen inkluderade den första medlemmen någonsin
från Mellanöstern i en arbetsgrupp i världsservice: Ahmed
M från Kairo, Egypten. Att ha en medlem från det området i
arbetsgruppen gav ett värdefullt perspektiv på arbetet som
gjordes och tjänade också som en vidare illustration av vår
fortsatta utveckling som en verkligt världsvid gemenskap.
Världsservicekonferensen (WSC) röstade 2008 för att ge
Egypten säte vid konferensen, vilket innebär att de kommer
att delta på konferensen för första gången 2010.

SELF-SUPPORT
IN TIMES OF ILLNESS

Arbetsgruppen för Self-Support hade sitt sista möte juni,
samma helg som styrelsen träﬀades. Arbetsgruppen gick
igenom all input från gemenskapen till de två råtexter som
släpptes i februari, för att besluta om revideringar av dem.
Granskningsperioden för projektet avslutades i slutet på
maj och trots att vi tog emot försenad input till och med
den 4 juni, kom det inte in mycket. Totalt ﬁck vi in sextionio
förslag på input. Vi känner bara till varifrån inputen kommer
geograﬁskt för mindre än hälften av inputen eftersom stat/
lands angivelserna inte var möjliga att fylla i förrän halvvägs
in i gransknings och input perioden. Bland de kända källorna
vi ﬁck input från ﬁnns nitton stater i USA och totalt fem länder
utanför USA: Australien, Kanada, Nya Zealand, Sydafrika och
Turkiet.

Vid WSC 2008 gavs arbetsgruppen
för In Times of Illness i uppdrag att
uppdatera häftet så att det avspeglade
de utmaningar våra medlemmar idag
står inför gällande både fysisk och mental
sjukdom. Gemenskapens gransknings
och input period för den föreslagna
revideringen avslutades den 31 maj. Vi
skulle vilja rikta ett särskilt tack till alla er
som tog del i den här processen; vi är tacksamma för de
enskilda medlemmar och kommittéer som tog sig tid att läsa
det ursprungliga häftet från 1992 och det reviderade häftet.
Vi förstår att den här ansträngningen tog tid, planering och
målmedvetenhet. Vi tog emot en samling sent inkommen
input från en kommitté som lämnades in den 4 juni. Total
ﬁck vi in nittiotre förslag på input och sjuttiotre procent av
deltagarna ansåg att revideringen var en positiv skärpning
av häftet. Vi ﬁck input från femtioen amerikanska stater och
fyra länder—vad vi vet. (Vi lade till stat och land angivelsen
halvvägs in i gransknings och input perioden.) Råtexten
laddades ner från na.org totalt 1 057 gånger.

Medan mängden input var liten är den goda nyheten att
många medlemmar läst råtexterna. Den kortare mera
graﬁska pamﬂetten som är riktad till grupper laddades ner
644 gånger och den längre texten riktad till medlemmar
laddades ner 432 gånger. Inputen innehöll mycket
konstruktiva förslag och kritik. Ett litet segment av inputen
tycktes, kanske inte helt överraskande, helt och hållet
avfärda principen bakom råtexterna. Det verkar som om
en del av våra medlemmar fortfarande anser det vara ”fel”
eller principlöst att fokusera på den ﬁnansiella aspekten av
självförsörjande. Det här förhållningssättet var i minoritet och
inputen innehöll till största delen information som kommer
att förbättra texterna, såsom att ändra rubriker, korta ner
textmassan och lägga till en världskarta i den graﬁska delen
(vi hör vad ni säger Nya Zealand!). Genom att använda
inputen som vägledning kunde arbetsgruppen komma
långt under sitt tredagarsmöte och omarbetade materialet
utan att behöva göra större ändringar i innehållet. Vi är
säkra på att godkännandeformen av råtexterna är avsevärt
förbättrad. Stort tack till alla som gav input.

Arbetsgruppen för In Times of Illness träﬀades för sista
gången den 18–20 juni. Alla svar från granskningsprocessen
för råtexten samlades ihop och presenterades för gruppen.
Varje inputförslag diskuterades och utvärderades noggrant.
Vi uppskattar förfrågningarna från medlemmar som önskade
sidnumrering för citat från litteraturen. Men vi har upphört
att referera till sidnummer, vi hänvisar endast till källan i
tillfrisknandelitteraturen. Eftersom sidnummer är beroende
av format, med varierande översättningar och utgåvor
av Basic Text, har vi slutat med hänvisningen till särskilda
sidnummer. Resultatet av arbetsgruppens möte blev en
plan för en slutgiltig revidering som kommer att avspeglas
4
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i godkännandeformatet av råtexten. Arbetsgruppens
medlemmar ansåg att dessa ändringar återger noggranna
diskussioner och ett gruppsamvete. Godkännandeformatet
av råtexten till det reviderade häftet kommer att ﬁnnas
tillgängligt i 2010 års Conference Agenda Report. Vi vill
tacka alla medlemmar i arbetsgruppen som osjälviskt
och samvetsgrant arbetat å våra vägnar för att fullfölja
revideringen av häftet.

The NA Way Magazine
Riktlinjerna för hur man lämnar in material till The NA Way
Magazine håller på att ses över för att inkludera information
om hur medlemmar ska kunna skicka in bilder och fotograﬁer
samt en ny uppsättning “inspirations frågor” för att väcka
idéer till texter. Vidare vill vi klargöra att vi inte tar emot poesi
på grund av svårigheten att översätta metaforer och rim till
andra språk.
Små förbättringar av tidskriftens pdf-version online, såsom
aktiva länkar och mera interaktivt innehåll, kommer att läggas
in i kommande nummer. Utöver det har arbetsgruppen
skapat en NA Way blog på försök och kommer att utveckla
en plan för att ge ut tidskriften i det formatet. Vi tror att tiden
är inne för att tillhandahålla vår tidskrift i dessa format för
att förbättra vår respons på gemenskapens förfrågningar,
förbättra kommunikation och ge läsarna av NA Way en mer
värdefull elektronisk tidskrift som kan läsas på www.naway.
org.

NAWS PUBLIKATIONER—ATT GÅ FRAMÅT
Reaching Out
Vi diskuterade olika rekommendationer
i rapporterna från arbetsgrupperna för
Reaching Out och NA Way Magazine som
båda träﬀades i mars. Reaching Out är
ett nyhetsbrev utformat för att dela NAtillfrisknande med enskilda personer
på institutioner. Det är en resurs för
S&I-underkommittéer och intresserade
medlemmar
“utanför
murarna”.
Nyhetsbrevet är tillgängligt på vår
hemsida: http://www.na.org/?ID=reaching_out-index.

Slutligen rekommenderade arbetsgruppen att vi utforskar
utvecklingen av nya serieﬁgurer för seriesidan. De
nuvarande ﬁgurerna antogs under tidigt 2000-tal för att en
del av oss inte tyckte om den spydiga, bitande humorn i den
ursprungliga Home Group-serien, men det är många som
inte tycker om de nuvarande ﬁgurerna och känner att även
om den nuvarande serien är instruktiv och inspirerande, är
den egentligen inte särskilt rolig. Hellre än att bara byta ut
ﬁgurerna beslöt vi oss för att vända oss till NAs gemenskap
för nya idéer och förslag. I det här numret av NAWS News
ﬁnns en annons om detta och den kommer också att vara
med i juli och oktober numren av The NA Way Magazine.

För att mera aktivt engagera S&I-underkommittéer och för
att uppmuntra medlemmar, både utanför och innanför
murarna, att lämna in material antog vi RO-arbetsgruppens
plan att utforma mallar som medlemmar kan använda för att
hjälpa till att samla in material. En mall kommer att läggas
in i ett formulär som kan användas för att intervjua andra
medlemmar och en annan mall läggs in i en sessionsproﬁl
som kan användas vid lokala workshops om hur man skriver
inlägg. Vi kommer också att arbeta för att skapa en online
portal där de som vill kan skriva och lämna in material
online direkt till Reaching Out. Vi hoppas att vi genom att
göra skrivarprocessen mera användarvänlig kommer att
uppmuntra medlemmar att skriva inlägg till RO. Allteftersom
de här redskapen utvecklas kommer vi att inkludera dem i
kommande nummer, postad information till S&I kommittéer
och initiera diskussioner på S&I-sajten på na.org.

INBJUDAN ATT LÄMNA IN FÖRSLAG
FÖR TECKNAD SERIE I
THE NA WAY MAGAZINE
Den tecknade serien Home Group infördes 1989
och fick ett blandat mottagande. En del var upprörda
över cynismen medan andra hyllade de humoristiska
vindlingarna av ett liv i tillfrisknande. Slugg och de
sju andra hemmagruppsmedlemmarna avspeglade en
del av de bästa tillgångarna och de värsta defekterna
hos tillfrisknande beroende. Så småningom ledde
åsikterna om tonen i serien till skapandet av en ny
uppsättning Home Group figurer 2002. De här är de
mera generaliserade figurer som många av er har lärt
känna. Vi tror att det nu är dags för ännu en förändring
och inbjuder därför er, våra NA-medlemmar, att
utveckla och lämna in era egna figurer, miljöer och
situationer. Elektroniska dokument (jpg, gif, pdf osv)
kan mejlas direkt till naway@na.org med NA WAY
COMIC som ämnesrubrik. Ni kan också faxa in förslag
till (+1) 818.700.0700, attn: NA WAY COMIC, eller
posta dem till NA WAY COMIC; PO Box 9999; Van
Nuys, CA 91409. Förslag som lämnas in före den 30
november 2009 kommer att övervägas för publicering.
Mera information kommer i kommande nummer.

Med tanke på rättsväsendets fokus på behandling och
alternativa straﬀåtgärder är vi eniga med arbetsgruppens
rekommendation om att utöka räckvidden för Reaching
Out till att omfatta beroende som bor eller är inhysta på
andra plaster än i häkten eller fängelser. Vi vet alla att trots
att den mesta S&I servicen har gjorts på anstalter ﬁnns
det idag många andra inrättningar där våra medlemmar
och potentiella medlemmar söker NA-tillfrisknande. Vi
klargjorde också att en utökning av den övergripande
räckvidden av Reaching Out kommer att göra det möjligt för
medlemmar utanför murarna, som har suttit inne och har
S&I erfarenhet eller som har gått i behandling som en del av
sin tillfrisknandeprocess, att bidra med inlägg.
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månad baserat på växlingskursen mellan dollar och euro. För
en ﬁlial som betalar sina kostnader i euro samt har kostnader
såsom VAT (ie. Value Added Tax = moms övers. anm.), vilket
NAWS inte har i USA, är det här inget rimligt arbetssätt.

EKONOMISK UPPDATERING
Ekonomisk ögonblicksbild
• Vi
har
fullgjort
vårt
räkenskapsår och är i färd med
att sammanställa alla detaljer
som krävs för att avsluta ett
år och förbereda för revision.
Vi har egentligen inga nya,
strålande
eller
drastiska
nyheter att rapportera just nu.
Även om vi kommer att gå med stor förlust det här
räkenskapsåret tycks våra inkomster ha stabiliserats,
främst genom försäljning av tillfrisknandelitteratur.
Vi har också dragit ner på våra kostnader genom att
dramatiskt minska resor till gemenskapsevenemang.
För närvarande genomför vi en utvärdering av
kostnaderna för alla evenemang, inklusive världsvida
workshops och ska avgöra hur vi kan fortsätta vara
kostnadseffektiva. Som tur är har vi lyckats handha
kostnaderna för WCNA 33 väl och hoppas att
förlusten blir mindre än vad som beräknades när
budgeten godkändes vid WSC 2008. De kostnader
som fortsätter att öka på NAWS har att göra med
projektkostnader och publikationer såsom NA Way
och Reaching Out.
• Vi tror att vi har hållit oss till vårt uppdrag att stödja
gemenskapens huvudsyfte genom att fortsätta
att tillhandahålla gratis och subventionerad
litteratur. Efterfrågan ökar ständigt och för det här
räkenskapsåret nådde kostnaden för detta upp över
$783 000. Denna siffra steg dramatiskt när vi gav
bort de exemplar av femte upplagans Basic Text
som vi fortfarande hade i lager efter att den sjätte
upplagan släpptes. Utan den här särskilda utgiften
under det kommande räkenskapsåret förväntar vi
oss en minskning av de totala kostnaderna.
• Bidrag från gemenskapen fortsätter att visa en dramatisk
nedgång. Vi har fått in $807 711 i donationer från
gemenskapen, vilket är mer än $200 000 under budget.
Vi har inte fått några signaler från gemenskapen
angående skälen för den minskningen. Vi kan spekulera
i varför bidragen har minskat, men egentligen varken
vet eller förstår vi varför. Vi vill fortsätta kommunicera
och engagera medlemmar i diskussioner om den här
drastiska minskningen. Vi uppmanar er att skriva till oss
om era tankar på worldboard@na.org.

Vi publicerade vår avsikt att standardisera priserna genom att
likställa euro med dollar och ﬁck mycket input från medlemmar
och servicekontor i Europa. Vi lyssnade och övervägde deras
perspektiv och reviderade vår prisförändring till ungefär
hälften av vad vi ursprungligen föreslog. När man slutligen
inser att man har baserat sin aﬀärsmodell på arbetssätt som
har varit dåliga under många år är det svårt att inte försöka
förändra dem. Men vi höll också med om att en avsevärd
prisändring inte verkar rimlig eller rättvis att genomföra vid
ett enda tillfälle.
Det är också svårt att förklara för den vanliga medlemmen
varför en modell som fungerar för nettoförsäljning upp till
nästan $7 000 000 i USA inte kan användas på samma sätt
på en ﬁlial som har en nettoförsäljning av endast något över
$250 000, eller €175 000. Dessa medlemmar hade vant sig
vid litteraturpriser som på åratal inte har varit rimliga. Vi
gick igenom en svår anpassning av priser och rabatter till
de amerikanska servicekontoren. Vid det tillfället insåg vi att
om NA World Services ska fortsätta tillhandahålla service
måste kontoren arbeta med mindre rabattmarginaler.
Det var svårt, men vi anpassade oss alla och ställde om.
Samma anpassning, och den långa diskussionen som
resulterade, skedde aldrig i Europa eftersom de europeiska
medlemmarna inte påverkades. Vi inser att det här inte var
ett populärt beslut, men det är sent omsider fattat och
nödvändigt. Vi förväntar oss att det kommer att förbli ett
pågående diskussionsämne med servicekontor, regioner
och medlemmar i Europa under överskådlig tid.

UPPDATERING FÖR SÄTE VID WSC
Våra diskussioner angående säte vid WSC fortsatte från
vårt förra möte där vi talade om underliggande ﬁlosoﬁ och
principer för regional representation vid konferensen. Vid
vårt junimöte tangerade vi en del av de stora grundläggande
bitarna: syftet med WSC, beslutsfattandeprocessen, hur
NAWS får direktiv, utbildning, utveckling, lärande och att dela
erfarenhet; “magin” i att delta på konferensen och inverkan
på lokala gemenskaper genom representation vid WSC.
I NAWS News efter styrelsemötet i april skrev vi: “Det verkar
sannolikt att en process enklast kommer att kunna utvecklas
när vi väl har principerna i frågan tydligt i fokus. En sak är
klar: många aspekter av frågan har inga enkla svar och
lösningen kommer att kräva att vi alla anstränger oss”. Nåväl,
vi upplevde verkligen känslan i det påståendet på det här
mötet. De allmänna frågorna vi hanterade i juni började forma
en ram runt våra tankar om “vad” en ideal WSC kan vara. Vår
förhoppning är att diskutera syftet med konferensen och hur
den tillfredställer behoven hos både världsservice och lokala
NA-gemenskaper. Diskussionerna kommer i sin tur att hjälpa

Prissättning vid WSO-Europa
Som vi tidigare har rapporterat beslutade vi
att förändra priserna i Europa till att baseras på
euro. WSO Europa har gått med förlust under de
senaste åren, främst därför att vi, för att säkerställa
tillgängligheten av litteratur i Europa, för många år sedan
införde ett arbetssätt där vi satte litteraturpriserna varje
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fredagskvällen på stranden utanför konventcentret. Detta är
utöver fester varje kväll på AC Barcelona. De här aktiviteterna
inkluderar vi helt enkelt registreringskostnaden. Ni behöver
inte dra på er merkostnader för underhållning vid WCNA 33.

oss att ta oss an frågorna om storlek och sammansättning
av WSC, vilket kan sägas vara frågans ”hur”. Det visade sig
dock vara en stor utmaning att omfatta en fråga av den här
storleken under den korta tid vi kunde ägna åt den på det
här styrelsemötet.

Programmet för WCNA 33 innehåller ﬂamencodansare fore
torsdagsmötet och en trumuppvisning fore fredag kvällens
möte. Vi tror att Unity Day återigen kommer att få mångas
ögon att tåras när vi hör medlemmar runt om i världen dela
med sig av tillfrisknandet. Vi hoppas att medlemmar tar
tillfället i akt att träﬀa medlemmarna i World Board under
styrelseforumen eller någon gång under helgen. Vi vill gärna
krama er och ta bilder och prata om tillfrisknandet, livet
och service. Och om ni planerar att komma till konventet
och ännu inte har antecknat er som frivilliga, vänligen gör
det online. Det är ett jättebra sätt att träﬀa folk från hela vår
gemenskap.

.org/w
cna
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Säte vid WSC är en fråga nära besläktad med arbetet som
utförs av Service System projektet. Deras arbete överlappar
deﬁnitivt frågorna som har att göra med säte, vilket i sin
tur kan påverkas av möjliga förändringar av vårt system. Vi
kommer att ha ett gemensamt möte med Service System
arbetsgruppen igen i januari och vi hoppas då ha kommit
längre i våra diskussioner. Vi ﬁnner att frågan om säte vid
WSC är mera överväldigande än vi först trott, men vi står fast
vid vårt åtagande att engagera delegaterna i strukturerade
diskussioner vid 2010 års WSC.
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WCNA 33
20–23 augusti 2009
Barcelona, Spanien

Våra oﬀentliga relationsansträngningar för det här konventet
i Barcelona har varit unika och vi nyttjar förmågan och
erfarenheten hos stödkommittén för vägledning. Vi har
samarbetat med en PR-ﬁrma i Barcelona som har som mål
att hjälpa oss att öka kännedomen om NA. Det har varit
nödvändigt att göra detta för att få viss hjälp med konventet
från de lokala myndigheterna. Stödkommittén har hjälpt
till i den här processen och vår förhoppning är att lämna
Barcelona och Spanien med en grupp NA-medlemmar som
kan fortsätta arbeta med de olika OR-aktiviteterna som har
påbörjats

Med nästan 4 000 förregistreringar från femtionio länder
kan vår vision och önskan
om att ﬁra tillfrisknandet med
5 000 registrerade vid Medelhavet i Barcelona bli verklighet. Vi är uppspelta av själva tanken att medlemmar från
hela vår världsvida gemenskap kommer att närvara vid det
här konventet! Avslutningsmötet på konventet kommer att
reﬂektera och ﬁra vår tillväxt och kommer att hjälpa oss att se
hur mycket mera vi behöver hjälpa beroende överallt idag att
uppleva tillfrisknande från beroendesjukdomen i Anonyma
Narkomaner.

För ytterligare uppdatering om WCNA 33 allteftersom den
blir tillgänglig, vänligen gå in på www.na.org/wcna.

VÄRLDSVIDA WORKSHOP
Det är inte för tidigt att planera att närvara vid höstens
världsvida workshop den 20–22 november 2009 i Boston
Massachusetts. Det kommer säkerligen att vara en fantastisk
möjlighet att samverka med medlemmar i och runt om
Boston, nordöstra USA och Kanada. Vi kommer att kunna
ge mera detaljer om Boston WWW allteftersom vi kommer
närmare och när detaljerna väl är bestämda kommer vi att
lägga ut en ﬂyer och online registrering på hemsidan.
Vi hoppas att ni alla hjälper oss att sprida information om
den här workshopen så att det kan bli ett lyckat evenemang.
Kom ihåg att det inte kostar något att registrera sig och
att programmet är utformat för att vara intressant för
varje NA-medlem, inte bara dem som är involverade i
mera strukturerad service i NA. Det är en bra möjlighet för
medlemmar att dela med sig om vad som händer och sker i
deras NA-gemenskap och att bredda sitt perspektiv genom
att se och höra vad som är på gång på andra håll i NA.
Just nu planerar vi också för en workshop i Japan i november
och en i Mellanöstern i höst. Vi kommer att lägga ut detaljerna
för dessa så fort de blir klara.

Med alla dem som har bokat hytter på den veckolånga
kryssningen som lämnar Barcelona när konventet är slut
förväntar vi oss att kunna ha möten under kryssningen.
Utöver kryssningen stöttar vi och samarbetar med distrikt
och regioner i Barcelonas omnejd för att ordna evenemang
antingen före eller efter WCNA 33. Om ni planerar att besöka
Costa del Sol eller göra en snabb resa till södra Frankrike
(fem timmars bilresa) hoppas vi att ni kan delta i några av de
lokala NA-evenemangen samtidigt som ni vistas på dessa
världsberömda semesterorter. Allteftersom evenemangen
planeras kan ni läsa om dem på vår hemsida www.na.org/
wcna. Vi hoppas er resa till Barcelona blir mer njutbar genom
att ni känner till möjligheten att lägga till andra europeiska
mål på den.
På grund av att underhållning kostar mycket, den ekonomiska
krisen och mångas önskan att låta Spanien bli början eller
slutet på en längre semester i Europa, beslutade vi oss för att
inte ha tillställningar som kostar extra. Vi kommer naturligtvis
att erbjuda en festival på lördagskvällen och det kommer
att ﬁnnas kaféer med levande musik på torsdags- och
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FRÅN HUMAN RESOURCE PANEL
Hälsningar från er Human Resource Panel.

KALENDER FÖR 2009–2010

HRPs tredje möte under den här konferenscykeln är
inplanerad den 25–27 oktober 2009. Vid det laget kommer
vi att vara i full gång med arbetet för nomineringsprocessen
till WSC 2010.

Worldwide Workshops

För att komma med i processen för en HRP nominering
till WSC 2010 är deadline för att lämna in World Pool
Information Form (WPIF) den 31 augusti 2009. Vi ber er
också att be de medlemmar vars WPIF i World Pool är äldre
än tre år att uppdatera sina formulär. Vänligen kom ihåg
att om ni inte svarar, såsom det beskrivs i A Guide to World
Services, kommer ni inte att tas med i övervägningen under
denna konferenscykel. Länken till WPIF är http://www.
na.org/?ID=HRP-wpif-default.

20–22 november 2009 i

Boston, Massachusetts

Datum för Japan och Mellanöstern har ännu inte beslutats
om.

Deadline
1 augusti 2009 – deadline för regionala motioner
Motioner måste ha kommit in före detta datum och
måste vara i CAR-format senast den 28 augusti. Vi
uppmanar alla delegater att påbörja en dialog med WB
före denna deadline. Vi kommer att försöka hjälpa er att
hitta sätt att få era frågor diskuterade av konferensens
deltagare.

I mitten på september kommer vi att kontakta alla
medlemmar i World Pool med åtta drogfria år eller mer samt
ett intresse att övervägas för nominering till World Board,
HRP, eller en cofacilitator position, och bjuda in dem till
processen.

31 augusti 2009
Deadline för inlämning eller uppdatering av WPIF för att
komma med i HRPs nomineringar för WSC 2010

VIdare är deadline för inlämning av regionala, World Board,
och zonforumnomineringar (RBZ) den 31 oktober 2009. De
serviceorgan som är intresserade av att stödja medlemmar
måste lämna in dem senast det datumet. Stödformuläret
kan också fyllas i online på http://www.naws.org/hrp/
rbz1.htm.

15 september 2009
”Living Clean” deadline för gransknings- och
inputperioden för arbetsskiss, kapitel ett och kapitel två.
31 oktober 2009
Deadline för inlämning av förslag av kandidater till HRP
från regioner, zoner och världsstyrelsen (World Board)
enligt det nya formuläret

Som alltid tackar vi er för möjligheten att tjäna er. Vi
välkomnar alla åsikter och undringar. Vänligen kontakta oss
på NAWS eller via e-post på hrp@na.org.

25 november 2009
Conference Agenda Report tillgänglig på engelska
25 december 2009
Konferensens Agenda Rapport (CAR) tillgänglig i
översättning
25 januari 2010
Conference Approval Track material (Material för
konferensens godkännande (ej översatt)) tillgänglig
1 mars 2010
Deadline för regionala rapporter
25 april–1 maj 2010
World Service Conference 2010
(Världsservicekonferensen)

WCNA-33
20–23 augusti 2009
WCNA 33 i Barcelona, Spanien: Amor sin Fronteras, Love
without Borders – Kärlek utan gränser
22 augusti 2009 World Unity Day
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