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Diskussionsfrågor för 
Att bygga kommunika-
tion och Vår frihet, vårt 
ansvar kommer senare. 
Vi kommer att lägga ut 
sessionsmallar och ma-
terial på nätet för dessa 

ämnen tillsammans 
med liknande material 
för det tredje ämnet 

Ledarskap. Konferens-
deltagare älskade det 
nya materialet som vi 
introducerade på WSC 
2008 och är ivriga att 
hålla workshops med 
det. Nu kan du också 

göra det.

Vår frihet, vårt ansvar
Gemenskapens

Diskussions frågor

P
rocessen med gemenskapens ämnesdiskussioner fortsätt er att  växa och utvecklas 
vilket gör det möjligt för oss att  fortsätt a sträva eft er att  fungera bätt re, både på 

lokal nivå och som en världsvid organisati on. Under den förra cykeln diskuterade vi 
Att  bygga starka hemmagrupper, Vem saknas på våra möten och varför? och Vårt ser-
vicesystem. Dessa diskussioner har ti llhandahållit idéer och input som bidragit ti ll ut-
vecklingen av redskap för gemenskapen, ti ll exempel arbetsbladet för att  bygga starka 
hemmagrupper, servicepamfl ett er och ledarskapsmoduler. Dessa diskussioner har 
också haft  en inverkan på de projekt som antogs vid Världsservicekonferensen 2008.

Temat för WSC 2008 och för denna konferenscykel är ”Vår frihet, vårt ansvar”. 
Många av våra största utmaningar tycks bestå i att  sätt a det vi tror på i verket på alla 
nivåer. Dett a omfatt ar att  ta oss ti d att  genomgripande se över våra hemmagrupper 
och se på hur vi kan bli bätt re och att  vara villiga och sti ga ut ur vår bekvämlighetszon 
och arbeta extra hårt för att  föra vidare vårt budskap ti ll beroende som kanske tror 
att  de inte hör hemma här, eft ersom vi vet att  de gör det. Det betyder också att  vi 
behöver utöva modet att  ta ett  steg framåt och prova nya idéer i vårt servicesystem. 
Som vår Basic text utt rycker det: ”Vi lär oss att  vi växer när vi gör nya misstag istället 
för att  upprepa gamla”.

Ämnesfrågorna för 2008-2010-års cykel är Att  bygga kommunikati on, Vår frihet, 
vårt ansvar och Ledarskap (låter det bekant? det bör det göra!). Alla dessa ämnen tar 
upp aspekter från våra diskussioner under ti digare konferenscykler. Kommunikati on 
har varit en av de vikti ga komponenterna i våra diskussioner om Infrastruktur (2004–
2006) och Vårt servicesystem (2006–2008). Ämnet om vårt ansvar har uppstått  som 
ett  svar på den vanliga refrängen vi genomgående har hört i diskussioner i gemenska-
pen under många år: att  våra serviceansträngningar på många ställen hindras av apati  
och brist på deltagande. Ledarskap har på samma sätt  varit ett  ämne för diskussioner i 
hela gemenskapen under fl era konferenscykler och fortsätt er att  vara centralt för våra 
ansträngningar i hela servicestrukturen.

Vi behöver alla börja erkänna vårt personliga ägande och ansvar för NAs framgång i 
att  föra vidare vårt budskap och uppnå vår vision. Genom att  förbätt ra och utvidga vår 
kommunikati on på alla nivåer kan vi bredda medvetenheten i gemenskapen om vad 
som händer i NAs servicesystem. Och genom att  uppmuntra större personligt och kol-
lekti vt ansvar för det servicesystemet, kan vi börja utveckla en atmosfär av ledarskap 
bland våra betrodda tjänare, samt öka önskan att  stött a arbetet som görs å NA-grup-
pernas vägnar i hela världen.

Som vi gjort förut kommer vi också nu att  utveckla sessionsprofi ler med steg-för-
steg mallar för att  hjälpa medlemmar att  hålla workshops om dessa ämnen. Profi -
lerna och informati on om Ämnesfrågorna samt ämnesrelaterade anslagstavlor online 
kommer att  fi nnas ti llgängliga på vår hemsida htt p://www.na.org/IDT/IDT.htm. Precis 
som vi gjorde under 2006–-2008, kommer vi att  använda gemenskapens input från 
den första halvan av konferenscykeln för att  bearbeta diskussionerna halvvägs genom 
konferenscykeln, så kom ihåg att  oft a gå in och ti tt a på hemsidan och håll utkik eft er 
uppdateringar i The NA Way Magazine.

ledarskap

En av våra styrkor som gemenskap är vår gemensamma tro på NAs budskap. Bud-
skapet att “…en beroende, vilken beroende som helst, kan sluta använda, bli av med 
önskan att använda och finna ett nytt sätt att leva” definierar och inspirerar alla våra 



handlingar. Vår femte tradition säger oss tydligt att alla NA-gruppers huvudsyfte 
är att föra vidare detta budskap. Vare sig vi välkomnar en nykomling till vår hem-
magrupp eller översätter litteratur till ett nytt språk, fullföljer vi samma huvudsyfte. 
För att göra den visionen till verklighet behöver vi de effektiva ledarna som omtalas 
i vårt fjärde koncept. 

Vi har som gemenskap diskuterat den här frågan under de senaste konferen-
scyklerna, där vi initialt fokuserade på vilka kvaliteter en ledare behöver ha. Det vi 
hörde är kanske inte överraskande. De kvaliteter de flesta av oss strävar efter i vårt 
personliga tillfrisknande—tillgångar som ärlighet, ödmjukhet och integritet—är de 
vi ser i NA-medlemmar vi ser upp till och inspireras av.   

När våra ledare vägleds av de andliga principerna i vårt program är våra servi-
ceorgan mera välkomnande för alla medlemmar och våra kommittéer är mindre 
kaotiska och mera grundade i tillfrisknandeprinciper. En bra ledare tillhandahåller 
vägledning och uppmuntran utan att försöka kontrollera eller dominera. För att vår 
gemenskap ska fortsätta växa behöver vi alla identifiera och fostra våra ledare och 
de i sin tur kan hjälpa till att göra service mera attraktivt för alla. Ledarskap är något 
vi växer in i allteftersom vårt tillfrisknande fortskrider, men det är inte någon magisk 
process som sker utan ansträngning. Att fostra våra ledare är ett gemensamt ansvar. 
Som en del av den ansträngningen har vi under flera år diskuterat ledarskapsutveck-
ling, både på världsservice och i gemenskapen i stort. 

Vi den senaste Världsservicekonferensen prövade vi en workshopsession som 
fokuserade på de här frågorna och nu har vi tagit materialet från den workshopen 
och brutit ner det till två separata sessioner. Dessa workshops syftar till att lyfta 
fram några av principerna i vårt program och relatera dem till ledarskap och dis-
kutera hur vi faktiskt kan använda dem i vårt servicearbete.

Vår första ledarskapsworkshop fokuserar på nyckeltraditioner och –koncept som 
tillhandahåller de grundläggande principerna för ledarskapsrollen. Vi undersöker 
vad de lär oss om ledarskap och hur vi kan tillämpa dem i våra ledarroller. 

Den andra ledaskapssessionen fokuserar först på NAs servicestruktur och sedan 
på de positioner som ledare har och den roll de spelar inom dem. 

Ni finner mallarna för båda workshops tillsammans med annat material som 
relaterar till ämnesfrågorna, online på http://www.na.org/IDT/IDT.htm. Vi upp-
muntrar er att pröva dessa workshops i era lokala gemenskaper och om ni gör det, 
kom ihåg att målet är att få medlemmar att tillsammans prata om och tänka kring 
dessa frågor. Mallarna för workshoparna är väldigt ambitiösa i sin omfattning. De 
täcker stora områden och ni kanske inte kan ta er igenom alla delar av dem. Känn er 
fria att ta ut delar om ni behöver eller att göra om en smågruppsdiskussion till en 
storgruppsdiskussion eller vad som än fungerar för er och er gemenskap. Och, som 
alltid, skriv och berätta för oss hur det gick. 

Vår frihet, vårt ansvar

D
e fl esta av oss kom ti ll Anonyma Narkomaner utan någon klar uppfatt ning 
alls om vad “frihet” innebär. Den enda frihet vi verkligen förstod eller ville ha 

var friheten att  lämnas ensamma för att  ostörda ägna oss åt självdestrukti on. NA 
förändrade naturligtvis all det. Att  förbli drogfri, arbeta med stegen, bli engagerad 
och bygga relati oner med andra och en högre makt: allt har en del i förändringen ti ll 
hur vi idag ser på frihet.

Tillfrisknande börjar med frihet från att använda och friheten att förändra fort-
sätter till friheten att leva våra drömmar. Som avsnittet om nionde steget i vår Basic 
text säger oss, “Tids nog kommer många mirakel att inträffa.” Var och en av oss som 
har varit drogfri under avsevärd tid har verkligen sett dessa mirakel uppenbara sig i 
sitt liv. Där vi en gång var rädda att lämna vårt hem eller vårt närområde, reser vi nu 

När vi omsorgsfullt 
överväger ledarskap-

segens kaperna 
hos dem vi ber 

att tjäna, kan vi 
med förtroende ge 
dem det utrymme 

de behöver för 
att använda de 
egenskaperna
å våra vägnar. 

Fjärde konceptet



Syftet med vår 
service är att hjälpa 

vår gemenskap 
att fullfölja sitt 

huvudsyfte: att föra 
budskapet vidare 
till den beroende 
som fortfarande 

lider. Ärlig, öppen 
och rättfram 

kommunikation är 
väsentlig för både 

integriteten och 
effektiviteten i NAs 

service struktur.

Tolv koncept
för NA Service, 

Åttonde konceptet

och passerar gränser utan att vara rädda. Vi har friheten att bygga sunda relationer, 
att göra val och att leva bekvämt.

Genom NA ges vi förmågan att  skapa meningsfulla liv. Vi är skapare av våra liv, vi 
är inte bara ”tagare” av det som ges oss. Frihet är en gåva vi värnar om. Vi visar att  vi 
värnar om den genom att  tjäna. Precis som “miraklen” som nionde steget talar om 
är ett  resultat av arbetet vi gjort i de ått a föregående stegen, inser de fl esta av oss 
så småningom att  priset för frihet är ansvar. Många av oss ”rekryterades” ti ll NA-ser-
vice när vi var relati vt nya i programmet eft ersom någon, oft a en sponsor, talade om 
för oss att  det var något vi ”måste” göra. Vi lät oss bli dragna ti ll gruppens prakti ska 
möten och servicekommitt éer. När vi deltog kom vi ur isolering och vi lärde oss att  
bry oss om andra. Vi kanske ti ll och med åtog oss en positi on och tjänade eft er bästa 
förmåga för att  vi kände att  vi hade NA att  tacka för så mycket. Med ti den insåg vi att  
vi också gjorde det för vår egen skull. Att  tjäna andra är en del av vårt tolft estegsar-
bete och andan av service ingjuts på alla områden av våra liv. Vi vet att  vi måste ge 
bort det för att  behålla det.

Dessutom vill vi tjäna. Det är vår gemenskap och det känns bra att  ta ansvar för att  
den ska vara välmående. Vi har givits en dyrbar gåva och vi måste ta hand om den. 
Även om många av oss blev drogfria där det fanns många NA-möten och mycket litt e-
ratur, vilar NAs hälsa på oss, nu och i framti den. Vi har genomgått  en evoluti on: från 
början kanske vi bara gjorde det vi blev ti llsagda att  göra—villiga, om något oerfarna, 
arbetsbin—men vi blir självmoti verade betrodda tjänare. Vi har utvecklat en känsla 
av självvärde genom att  vara produkti va, givande medlemmar av den lokala NA-ge-
menskap där vi lever, arbetar, leker och ti llfrisknar. Vi inser att  ansvar inte är någon 
börda, det är lika mycket en gåva som frihet är. Vi är innevånare av en världsvid NA-
gemenskap och det är ett  privilegium att  bidra på vilket sätt  vi än kan.

Frågorna som följer inbjuder oss att  tala om den förståelsen—hur vi sätt er den i 
verket och hur vi kan hjälpa andra att  nå den. Vi har ett  ansvar att  skydda våra fri-
heter. De av oss som akti vt deltar har genomgått  övergången från att  se ansvar som 
något vi måste göra, ti ll något vi vill göra.

Diskussions frågor

 1. Hur utövar jag min känsla av ansvar i NA?
 2. Hur kan vi bidra till att inspirera andra att bli villiga att dela 

det ansvaret?

Det är värt att  ta sig lite ti d att  refl ektera ti llsammans eller enskilt på vår ge-
mensamma framti d: Hur skulle gemenskapen se ut om alla nådde den här punkten 
och tog ansvar för att  säkerställa att  andra får möjligheten att  erfara vårt sätt  att  
leva—att  ingen beroende behöver dö utan att  ha hört NAs budskap?

bygga kommunikation

E n kedja är bara så stark som dess svagaste länk. När det gäller NA-service för-
svagas oft a länkarna i vår kedja på grund av dålig kommunikati on. Pålitlig, regel-

bunden kommunikati on är en utmaning i Anonyma Narkomaner. För att  kunna göra 
eff ekti v service som bätt re hjälper oss att  föra vidare vårt budskap om ti llfrisknande, 
behöver vi stärka vår kommunikati on på alla nivåer i servicestrukturen.

Den enighet vi främjar genom eff ekti v kommunikati on hjälper ti ll att  hålla vår 
gemenskap levande och växande. De fl esta medlemmar omhuldar betydelsen av 
enighet och önskan att  varje beroende ska erfara frihet från akti vt beroende. I våra 
ansträngningar runt om i världen är vi hela ti den moti verade av visionen att  en dag, 
har varje beroende i världen en chans att  erfara vårt budskap på sitt  eget språk och 
sin kultur och fi nna en möjlighet ti ll ett  nytt  sätt  att  leva.



Sessionsprofiler 
och material för 
Ämnesfrågorna, 
inklusive Ledar-

skap, kommer att 
läggas ut på  

www.na.org/
IDT/IDT.htm,
där du också 

kan gå in på IDT-
anslagstavlorna 

för diskussion.

Vår frihet, vårt ansvar

När vår kommunikati on är nedsatt , äventyras vår förmåga att  föra budskapet vi-
dare. Att  få en lidande beroende ti ll ett  Anonyma Narkomaner möte är beroende 
av pålitlig och läglig kommunikti on på en grundläggande nivå. Vi behöver korrekta 
möteslistor, en fungerande telefonservice och goda relati oner med professionella 
som kommer i kontakt med beroende.

Distrikt, underkommitt éer, regioner, zoner och världsservice gör alla service å 
våra gruppers vägnar så att  de grupperna bätt re kan fokusera på vårt huvudsyft e. 
Tydlig, regelbunden kommunikati on är avgörande för att  bygga det nödvändiga för-
troendet för att  delegera ansvaret för att  utf öra dessa uppgift er. Trots det, tycks vi 
på varje nivå kämpa med att  besluta om vad som behöver kommuniceras, vem som 
behöver få informati onen och hur den bäst ska förmedlas.

Vårt ått onde koncept påminner oss att  “Vår servicestruktur är beroende av in-
tegriteten och eff ekti viteten i vår kommunikati on”. Vi förlitar oss på integriteten i 
vår kommunikati on för att  upprätt hålla vår service. Vi har en av varandra avhängig 
kedja för att  dela informati on och erfarenhet: medlem   grupp     distriktkom-
mitt é    region   zon   världsservice. På varje servicenivå är det vårt ansvar att  
göra informati on ti llgänglig. Integritet i det fallet innebär att  göra vårt bästa för att  
hålla alla informerade. Endast genom noggrann vägledning och rapportering kan vi 
säkerställa att  vi delegerar—inte överger—vårt ansvar.

Vi tror att  vi har både önskan och erfarenheten i NA för att  komma på mer eff ekti -
va kommunikati onsredskap och kommunikati onssätt . Vi har hört ifrån några distrikt 
och regioner att  de har stärkt sin kommunikati on genom att  ge en sammanfatt ning 
av beslut och diskussioner som medlemmar lätt  kan ta ti ll sig och förstå. Andra har 
rapporterat att  betrodda tjänare får kontakt med medlemmar genom att  helt enkelt 
göra sina rapporter intressanta och hålla presentati oner med materialet.

Vi hoppas att  diskussionerna om de här frågorna under den kommande cykeln 
kommer att  hjälpa oss att  dela med oss av ”bästa arbetssätt ” och bygga på våra fram-
gångar. Känn er fria att  diskutera en eller två av frågorna. Ni kan ha pågående diskus-
sioner under fl era månader och gå ti llbaka och välja ännu en fråga att  diskutera om 
ni vill. Vilket sätt  ni än väljer för att  diskutera frågorna vill vi bara att  ni kommunicerar 
resultaten ti ll oss så att  vi kan dela er input med resten av gemenskapen.

De här frågorna fokuserar på kedjan av kommunikati on i NA. Era svar kommer 
att  vara avhänginga er erfarenhet och kännedom om de olika ”länkarna” i kedjan. 
Med andra ord, om ni t ex håller en workshop om frågorna på ett  DSK kanske med-
lemmarna mest fokusera på kommunikati on ti ll och från underkommitt éer eller 
grupper och DSK, eller kanske ti ll och från DSK och regionen. Å andra sidan kan en 
diskussion om de här frågorna på regionnivå få medlemmarna att  fokusera närmare 
på kommunikati on mellan världsservice och RSK eller på hur informati on går vidare 
från RSK ti ll DSK och ti llbaka.

Diskussions frågor

 1. Vad fungerar bra i vår kommunikation mellan de olika nivå-
erna av NA-service?

 2. Vilka kommunikationslänkar behöver förbättras?
 3. På vilka sätt kan jag bidra till att förbättra dessa kommuni-

kationslänkar i NA?
 4.  ilka handlingar skulle hjälpa oss att bygga en effektiv kom-

munikationskedja genom hela vår servicestruktur?


