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Vä r ldsse r v i cekonfe rensen  sammanför  a l la  NA :s  
vär ldsse r v i ces  bes tåndsde la r  fö r  a t t  f rämja  
NA :s  gemensamma  vä l fä rd .  WSC:s  uppdrag  ä r  
a t t  f ö rena  NA över  he la  vär lden  genom a t t  t i l l -
handahå l la  e t t  evenemang  där :    

 Deltagarna föreslår  och uppnår gemen-
skapens  konsensus  kr ing  init iat iv  som 
främjar  NA:s vär ldsservices vis ion;    

 Gemenskapen  genom e t t  u tby te  av  e r -
fa renhete r,  s ty rka  och  hopp  ko l l ek t iv t  
u t t r ycker  s ig  i  f rågor  som  påverkar  
Anonyma Narkomaner  som he lhe t ;    

 NA-gr upper  har  en  mekanism  fö r  a t t  
s töd ja  och  ge  anv isn ing  å t  NA :s  
vär ldsse r v i ceakt iv i t e te r ;    

 Del tagarna  garante ra r  a t t  de  o l ika  
e l ementen  av  NA :s  vär ldsse r v i ce  y t -
te r s t  ä r  ansvar iga  fö r  de  g r uppe r  de  
t jänar ;    

 Del tagarna  insp i re ras  av  g läd jen  av  
os jä lv i sk  se r v i ce  och  ve tskapen  a t t  
våra  ans t rängningar  be tyder  något .   
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“Allting som inträffar under utövandet av NA-service  måste vara motiverat av en 
önskan att mer framgångsrikt föra budskapet om tillfrisknandet vidare till den 
beroende som fortfarande lider.” 
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Världsservicestyrelsens rapport 
Hälsningar från er Världsservicestyrelse. Temat för årets konferens är “Inspirerad av 
vårt huvudsyfte” och vi ser fram emot det arbete vi kommer att göra tillsammans vid 
den kommande Världsservicekonferensen för att hjälpa grupperna i deras 
ansträngningar att föra vidare budskapet till den beroende som fortfarande lider. 
Den här Världsservicekonferensen blir vår trettioförsta och kommer att hållas från 
den 29 april till den 5 maj 2012 i Woodland Hills, Kalifornien, USA.  

Temat för den här konferensen är taget ur den inledande paragrafen av En vision för 
NA-service: ”Anonyma Narkomaners alla ansträngningar inspireras av våra gruppers 
huvudsyfte. Vårt åtagande vilar på denna gemensamma grund.” Detta är sant för alla 
service ansträngningar som gjorts på världsnivå under 2010-2012-års cykel.  

Under de gångna två åren har vi fortsatt att diskutera och rapportera om de sätt vi 
kan använda för att förbättra vårt serviceutförande så att vi kan nå flera beroende på 
flera platser i världen. Ni kommer att hitta flera av dessa idéer formulerade i 
servicesystem förslagen i bilaga A och i resolutioner och preliminär röstning som 
börjar på sidan 12.  

Vi har tagit fram en råtext för en ny bok, Living Clean: The Journey Continues som är 
inriktad på resan i tillfrisknandet. Det första kapitlet förklarar det så här: 

Budskapet som vi för vidare har tre komponenter: vilken beroende som helst kan 
sluta använda, bli av med önskan att använda och finna ett nytt sätt att leva. Vi 
talar mycket om de två första eftersom det är akut för oss att sluta när vi kommer 
hit och att bli av med besattheten är nödvändigt för oss för att vi ska kunna njuta 
av livet. Men det hårda arbetet slutar inte där. Att finna ett nytt sätt att leva är 
inte något vi bara gör en gång. En del av oss erfar stora omvälvningar när vi om 
och om igen försöker finna ett liv som fungerar för oss. Men vi fortsätter att föra 
budskapet vidare och använder vår erfarenhet för att hjälpa andra. Ju mer 
erfarenhet vi har att dela med oss av, desto rikare kan vårt budskap bli.  

Living Clean tar upp många aspekter av att finna ett nytt sätt att leva, allt från fysisk 
hälsa till relationer till andlighet. Godkännandeformatet av boken finns i bilaga B 
(Endast på engelska, ö.a.) och kommer upp för godkännande vid den här 
konferensen.  

Utöver skapandet av den råtexten publicerade vi en revidering av In Times of Illness 
och två nya pamfletter om självförsörjande, IP #24, Money Matters: Self-Support in 
NA och IP #28, Funding NA Services. Vi höll ännu ett Världskonvent i San Diego där 
beroende från fyrtiosju länder hade förregistrerat sig. Vi närvarade vid zonforum, NA 
evenemang och professionella evenemang. Vi svarade på samtal och e-post från 
lokala medlemmar och serviceenheter, skickade vidare redskap och erfarenhet från 
andra och tillhandahöll allt stöd vi kunde.  

Vi skulle kunna fylla hela konferensagendan (CAR:en) med detaljer om det arbete vi 
har gjort under de gångna två åren som varit ”inspirerat av vårt huvudsyfte” och vi 
vet att det är lika sant för era regioner, distrikt och grupper. Tillsammans når vi 
beroende som behöver höra vårt budskap och vi förbättrar sätten vi gör service på så 
att vi kan nå ännu flera.  

Ordet “inspiration” kommer ur latinets “inspirare” vilket betyder att andas. Vi är 
verkligen inspirerade av vårt huvudsyfte. Förutom att det tjänar som motivation och 
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ger oss ett ideal att sträva efter, är det också som att andas för oss. Det är 
grundläggande för vår existens som gemenskap, vi behöver det för att överleva.  

Uppdragsuttalandet för Världsservicekonferensen säger att:  

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

Vi har mycket ta oss igenom vid den här konferensen och det kommer alltid 
överraskningar vid ett WSC, men vi kan alla vara säkra på att våra ansträngningar 
verkligen betyder något.  

Förberedelser för WSC 2012 
Vi distribuerar exemplar av konferensens agenda rapport (CAR:en) till 
självkostnadspris till alla konferensdeltagare och regionala service kommittéer. 
Vilken NA-medlem, grupp eller kommitté som helst kan köpa exemplar av CAR:en 
från Världsservicekontoret för tretton dollar, inklusive frakt, eller ladda ner 
dokumentet från vår hemsida: http://www.na.org/conference.  Den här platsen är 
lösenordsskyddad för att vi ska kunna lägga CAR:en på en och samma plats och 
inkludera godkännandeformat av tillfrisknandelitteratur. Användarnamnet och 
lösenordet har under hela cykeln varit desamma och är fortfarande WSC2012. 
CAR:en publiceras på engelska, franska, tyska, portugisiska, spanska och svenska. 
Översatta versioner kommer att publiceras den tjugoåttonde december 2011. Vi 
hoppas alltid att alla intresserade medlemmar kan få tillgång till CAR:en och det är 
därför vi gör det möjligt att ladda ner den gratis. Vi arbetar alltid på att förbättra 
kommunikationen på olika sätt och att göra det lättare att få tillgång till våra 
rapporter. 

Om det här är första gången du läser konferensens agenda rapport (CAR:en) hälsar 
vi dig välkommen. Det kan vara lite överväldigande att konfronteras med CAR:en för 
första gången. Vi har med åren försökt att göra den mera tillgänglig. Vi har flyttat 
mycket av materialet som inte har direkt med grupperna att göra (service material, 
budget, projektplaner, osv) till ett separat utskick kallat Conference Approval Track 
(CAT:en). Vi har försökt att belysa diskussioner och frågor som vi önskar bygga 
konsensus om och inte bara lägga tonvikten på motioner och de för/mot debatter 
som de genererar. Vi fortsätter att arbeta med formatet och layouten av CAR:en. Det 
här är ett dokument i utveckling och en del av våra ansträngningar att förbättra den 
har varit mer framgångsrika än andra. Vi prövade till exempel med att lägga in 
diskussionsfrågor i förra CAR:en. Vi tycker om tanken att CAR:en kan användas som 
ett medel för att uppmuntra diskussioner och bygga konsensus, men har ännu inte 
hittat de perfekta redskapen för att samla in gruppsamvete från lokal nivå. De flesta 
delegater vet hur de ska avgöra om deras regioner är för eller emot en given motion. 
Men de kanske inte vet hur de ska samla in regionens tankar om mera 
förutsättningslösa diskussionsfrågor. 

Den här CAR:en innehåller inte diskussionsfrågor men innehållet kan fortfarande 
vara lite av en utmaning att diskutera och resonera om på lokal nivå. Det finns 
mycket här som är nytt eller ovanligt. Det mest väsentliga är kanske att det finns fyra 
sorters ämnen som ni ombeds att överväga: motioner, resolutioner, preliminära 
röstningar och regionala förslag.  

http://www.na.org/conference
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En översikt av innehållet 
Den här CAR:en börjar med ett avsnitt ägnat åt förberedelserna inför konferensen. 
Här tar vi upp sessionerna som kommer att hållas vid konferensen, de olika 
utskicken och rapporterna ni kan förvänta er att få och hur ni ska förbereda er för 
konferensen. Resten av CAR:en koncentreras på de frågor som kommer att 
diskuteras och beslutas om vid WSC.  

Precis som med förra CAR:en ägnas det första stora avsnittet åt Service System 
Projektet. Avsnittet ger lite bakgrund om Projektet, särskilt om rapporten om 
förslagen som finns i bilaga A. Servicesystem förslagen skisserar de föreslagna 
förändringarna till vårt servicesystem i detalj. Ni ska inte rösta på rapporten om 
förslagen i sig, den tillhandahåller bara tankarna bakom servicesystem 
resolutionerna och de preliminära röstningarna.  

Nästa stora avsnitt är “Living Clean” som berättar om processen för att skapa 
råtexten till godkännandeformatet för boken och ger en kort beskrivning av dess 
innehåll. Råtexten för godkännandeformatet finns i bilaga B.  

Sedan kommer ett avsnitt som presenterar flera motioner som har att göra med 
Fellowship Intellectual Property Trust. Dessa motioner syftar till att justera FIPT så att 
det tillåter icke-essentiella rättelser i våra texter, buntning av texter och förstärkning 
av elektroniska versioner av olika texter. En förklarande essä visar i detalj vilka dessa 
ändringar kan tänkas bli. Det sista avsnittet som innehåller motioner ägnas åt 
roteringen av WCNA och har som mål att göra om konventet till ett evenemang som 
vart tredje år omväxlande hålls i och utanför Nordamerika. 

De två sista avsnitten från Världsservicestyrelsen ägnas åt ämnesfrågorna (Issue 
Discussion Topics) från 2010–2012-års cykel och slutligen en blick framåt på 
arbetet för den kommande cykeln. 

Om du någonsin förut har läst CAR:en kommer du att upptäcka något nytt i den här, 
istället för regionala motioner finns det ett avsnitt för ”Regionala förslag”. Så som 
introduktionen till det avsnittet förklarar, provar vi som ett svar på ett enhälligt 
preliminärt gillande vid förra konferensen, ett experiment under den här cykeln. Vi 
har bett regionerna att lämna in idéer som ska diskuteras och byggas konsensus om 
och mätas stöd för. Det finns fem sådana förslag med responser från styrelsen för 
vart och ett.  

Så som vi alltid gör har vi inkluderat ett sammanfattningsblad i denna CAR med en 
lista över alla motioner, resolutioner, preliminära röstning och regionala förslag. En 
ordlista följer efter sammanfattningsbladet. Den sista delen av CAR:en är bilagorna 
som innehåller den tredje versionen av rapporten för servicesystem förslagen, 
godkännandeformatet av Living Clean och den föreslagna nya kartan för 
Världskonvent. Bilagor till CAR:en översätts inte av världsservice, men det står lokala 
gemenskaper fritt att göra det. 
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En diskussionsbaserad konferens 
Det har blivit en vana för oss att inkludera ett avsnitt i CAR:en som rapporterar om 
vårt fortskridande mot en diskussionsbaserad konferens. Så som vi förklarat i många 
tidigare CAR:ar har konferensen varit hjälpt av diskussionssessioner, före både nya 
och gamla ärenden, där vi kunnat utveckla idéer och mäta stöd för motioner och 
ändringar till motioner. Som ett resultat har motioner med väldigt lite stöd ofta inte 
tagits upp under den formella ärendesessionen och motioner som har behövt 
förtydliganden har förfinats.  

I allmänhet har konferensen utvecklats till den grad att största delen av den tid vi 
spenderar tillsammans utgörs av diskussionssessioner. Under de senaste 
konferenserna har vi lyckats göra diskussionerna mer produktiva. Vi har använt oss 
av konferensens avslutande session som ett medel att mäta stöd för en del av de 
idéer som har utvecklats och diskuterats under konferensens gång. Efter att ha 
röstat om några idéer genom preliminär röstning har vi kunnat göra förändringar och 
förbättra processer utan att behöva gå in i långa ärendediskussioner om frågorna. Vi 
har till exempel diskuterat processen för att utveckla servicepamfletter där vi la till en 
granskningsprocess för delegaterna. Vi diskuterade hur vi kan förbättra metoderna 
och tidsramarna för att få in information som delegaterna behöver för att fatta beslut 
om nominerade och vi prövar nu för första gången att skicka ut informationen om de 
nominerade i förväg. Vi pratade om hur vi skulle kunna göra distributionen av The NA 
Way mer kostnadseffektiv och gjorde ett antal avgörande ändringar baserade på 
resultat av preliminär röstning som visade ett mycket tydligt stöd vid konferensen. 
Som en konsekvens av detta har vi väsentligen minskat antalet 
pappersprenumerationer och har mycket lägre distributionskostnader. Vi sparar 
pengar som vi kan använda för att föra budskapet vidare på andra sätt. 

Vi har gjort ett antal ändringar i de regionala rapporterna under åren och uppmuntrar 
användandet av rapporteringsmallen—de flesta regioner använder den nu. Vi 
använder informationen från alla rapporter för att avgöra vad det är regionerna helst 
vill prata om vid konferensen. Vi har till exempel inkluderat sessioner om planering 
och kommunikation eftersom det är områden som ständigt kommer upp som ämnen 
som regionerna skulle vilja koncentrera sig på.  

Vi har prövat att antal olika arbetssätt i CAR:en för att återspegla konferensens 
ökade betoning på diskussioner, bland annat genom att ta med diskussionsfrågor 
som kan workshops på lokal nivå, genom att använda sammanfattningsbladet för att 
påkalla uppmärksamhet på ämnena som ska diskuteras på konferensen och nu, i 
denna CAR, genom att inkludera regionala förslag snarare än motioner. Det här nya 
experimentet kan kräva en del anpassning på lokal nivå, men vi känner oss 
uppmuntrade av den flexibilitet det kan innebära för konferensen att få utbyta tankar 
om idéer från olika regioner. Snarare än att bara rösta för eller emot en idé eller en 
annan kan vi diskutera dem—vad är det regionerna vill åstadkomma, vilket är det 
bästa sättet att uppnå deras mål. Det kan ta lite tid att vänja sig vid det här nya 
arbetssättet—både i workshops på regional nivå och i diskussionerna vid 
konferensen, men vi är ivriga att prova den här nya processen.  

Även i det här var det preliminära röstning under konferensens sista session som 
hjälpte till att motivera experimentet. Efter att under flera konferenser ha talat om 
den utmaning som regionala motioner ofta utgör, gav konferensen sitt stöd för 
tanken att experimentera med en process för att diskutera regionala idéer, snarare 
än att rösta på regionala motioner, både i CAR:en och under nya ärenden. Vi planerar 
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att diskutera den här processen under konferensen för att få input om hur det gick, 
om vi ska fortsätta med den här processen och hur vi kan förbättra den. Kanske 
kommer vi att kunna använda det vi lär oss för att i framtiden röra oss ännu längre 
mot en konsensusbaserad konferens. 

Konferensens sessioner 
Conference Report som publiceras i mars varje konferensår visar tidsschemat för 
konferensveckan dag för dag. Det är inte möjligt att ge en riktig överblick av veckans 
schema i november. När vi väl är i mars kommer vi att ha en bättre uppfattning om 
de specifika sessionerna och en preliminär känsla för dagordningen för varje enskild 
dag. Som vi nämnde ovan, använder vi idéer från regionala rapporter tillsammans 
med diskussioner om NAWS strategiska plan och den kommande cykeln under 
styrelsens januarimöte för att lägga upp dagordningen för WSC. 

Även om vi inte känner till enskildheterna i schemat för 2012-års konferens finns det 
vissa sessioner som är konstanta från en konferens till en annan: 

• Orientering, ger en överblick av vad som kan förväntas under veckan 

• Välkomnandesession med presentationer 

• NAWS rapport  

• HRP rapport 

• Smågruppssession om den strategiska planen 

• Presentation om offentliga relationer 

• Presentation om gemenskapsutveckling 

• Zonforum rapporter (rum för att hålla zonforum möten under veckan kommer att 
tillhandahållas) 

• Gamla och nya ärenden, med en diskussionssession före varje ärendesession 

• Presentation av föreslagen budget och projektplaner för den kommande cykeln, 
röstas om under nya ärenden 

• Val till World Board, HRP, och WSC cofacilitators 

Utöver dessa sessioner vet vi att vi under hela konferensen kommer att vara 
fokuserade på att diskutera vårt servicesystem. Vi kommer också att diskutera 
litteraturenkäten och processen för litteraturutveckling, självförsörjande, 
ämnesfrågor (IDT:er) för den kommande cykeln och sätt att mera effektivt föra vidare 
vårt budskap genom workshops. Vi kommer också att tala om en del av våra 
konferensprocesser, i synnerhet experimentet med regionala förslag snarare än 
motioner (se sidan 34 för mera information) och säte vid WSC och upphörandet av 
moratoriet. Vi vet ännu inte om vi kommer att ha särskilda sessioner för dessa 
ämnen, men de kommer att diskuteras vid WSC. 
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Tillsammans täcker vi stora områden vid konferensen. Det kan ärligt talat vara otroligt 
tröttande. För fyra konferenser sedan började vi göra ett uppehåll i mitten av veckan—
för att tillbringa en eftermiddag på en närliggande ranch. Tillfället att umgås—prata, 
spela fotboll, äta lunch, slappna av, lyssna på musik och hålla ett möte—gör faktiskt 
veckan mera produktiv. Konferensdeltagarna sitter i samma rum i flera dagar och 
diskuterar hur vi ska förbättra vår service, planera strategiskt, jobba med offentliga 
relationer, utveckla litteratur, gemenskapsutveckling och så vidare. Att ha en chans att 
vara utomhus och vara tillsammans med andra som tillfrisknande beroende, förändrar 
innebörden i det arbete vi gör på konferensen i sig. För de flesta av oss är deltagandet 
i ett WSC ett minne för livet. Vi får en möjlighet att bidra till förändring på en nivå vi 
sällan erfar och vi träffar vänner som förblir vänner för resten av våra liv.  

Conference Approval Track och annat material 
Som ni kanske vet är Conference Agenda Report en av flera konferensrelaterade 
utskick. En del av det som ska beslutas om vid konferensen finns i Conference 
Approval Track som vi skickar ut i januari. CAT materialet innehåller en del service 
material, NAWS strategiska plan och budgeten och projektplanerna som kommer att 
diskuteras vid WSC. 2010-års CAR förklarar:  

Förr i världen inkluderades allt det materialet i CAR:en (ja, inte den strategiska 
planen förstås eftersom vi inte hade en strategisk plan då). Men CAR:en var 
svårhanterlig och väldigt många grupper klagade eftersom mycket av materialet 
tycktes ligga bortom deras syften och angelägenheter. De försökte hålla 
workshops med den och medlemmarna klagade över att det inte var material de 
brydde sig om och att det inte tycktes ha mycket att göra med deras erfarenhet 
av NA. Kunde vi inte göra om CAR:en så att den bättre motsvarade deras behov, 
frågade de? 

Som ett svar på den frågan skapade vi ett separat utskick: material för 
konferensens övervägande (Conference Approval Track, CAT) där vi inkluderade 
NAWS budget och projektplaner, den strategiska planen för kommande cykel, alla 
eventuella revideringar av A Guide to World Services in NA och annat 
servicematerial. Skapandet av det separata utskicket gjorde det också möjligt att 
flytta fram utskicket av CAR:en tidigare än någonsin. Vi brukade skicka ut CAR:en 
nittio dagar före konferensen. Med en tvåårig konferenscykel, och eftersom det är 
färre delar som behöver göras klara för CAR:en nu, kan vi skicka ut den 
etthundrafemtio dagar före konferensen.  

Den huvudsakliga motiveringen bakom skapandet av ett separat konferensutskick 
var att göra materialet i CAR:en mera direkt relevant för grupperna och lägga 
material som grupperna kanske finner mindre väsentligt i ett separat utskick. Därför 
kan grupper som så önskar lättare delegera beslut om materialet i CAT:en. Men det 
finns grupper och medlemmar som vill granska materialet i Conference Approval 
Track. För att göra det lättare har vi börjat inkludera ett litet avsnitt här i CAR:en som 
en påminnelse till medlemmar att CAT-materialet kommer att skickas ut i januari och 
ge en kort överblick av vad som inkluderas och ge instruktioner om hur man får 
tillgång till det. 

Vid förra konferensen prövade vi ett experiment och tog med motioner i CAT:en för 
material som vi visste skulle kräva motioner vid konferensen och vi kommer att göra 
likadant detta år. Vi fick inga klagomål om det vid förra konferensen, men ärligt talat 
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fick vi inte mycket återkoppling alls. Inte desto mindre kommer vi att göra likadant 
inför den här konferensen eftersom det kan ha varit till hjälp för någon.  

När det gäller innehållet för CAT-utskicket inkluderas alltid NAWS strategiska plan. Vi 
reviderar planen inför varje cykel. Den innehåller de breda inriktningarna och målen 
vi hoppas att nå över en lång period såväl som ansatserna vi hoppas påbörja under 
den kommande cykeln. Ansatserna ger upphov till projektplanerna som diskuteras 
och beslutas om vid konferensen. De här projektplanerna och NAWS budget är också 
del av CAT-materialet. Dessa element är tillsammans i stort sett infrastrukturen av 
NAWS arbete. De kan vara tunga dokument och det är inte alla som vill granska dem, 
med för dem som är intresserade kommer CAT-materialet att finnas tillgängligt att 
ladda ner. 

Conference Approval Track kommer, precis som CAR:en, att vara länkat till 
konferenssidan: www.na.org/conference. För att säkerställa att bara NA-medlemmar 
har tillgång till vår budget och annan CAT information kommer materialet att vara 
lösenordsskyddat. Användarnamnet är CP2012 och lösenordet är WSC2012. Login 
informationen kommer att vara densamma under hela perioden för WSC 2012 och 
allt konferensrelaterat material kommer att läggas ut här. Om ni föredrar det, går det 
att köpa CAT-materialet från Världsservice på samma sätt som det går att köpa 
exemplar av CAR:en.  

Andra förberedelser för konferensen 
Under de senaste konferenserna har vi i CAR:en bett om vilka nya idéer som helst för 
att göra det här materialet lättare att ta till sig, mera intressant för medlemmar och 
enklare att diskutera och samla input om lokalt. Vi har kommit långt i att röra oss 
mot en diskussionsbaserad konferens, men det är ännu lång väg att gå. Vi välkomnar 
verkligen era idéer om hur vi ska fortsätta gå framåt.  

Allt konferensrelaterat material finns tillgängligt på konferenssidan: www.na.org/ 
conference. Länkar till CAR:en och CAT:en kommer att ligga där såväl som en länk till 
Conference Report när den kommer ut i mars 2012. 

Utöver det kommer det att finnas en länk till en mall för regionala rapporter. Något 
som alla delegater gör för att förbereda sig för konferensen, är att lämna in en 
rapport från sin region (zoner lämnar också ofta in rapporter). Som vi nämnde 
tidigare, har vi börjat använda en mall för att hjälpa till med standardisering av 
information och göra det lättare för alla delegater. Vi uppskattar att de flesta 
delegaterna har börjat använda det här formuläret. Det gör det lättare för oss att 
sammanställa information och summera rapporterna så att vi kan rapportera tillbaka 
medeltal för regioner och annan insamlad information till er. Ni behöver inte använda 
online formuläret, men vi uppmuntrar er att göra det. Ni kan ladda ner mallen eller 
skicka den till oss i vilket format som helst. Deadline för regionala rapporter kommer 
att vara den första mars 2012. Om vi får era rapporter före det kan vi säkerställa att 
informationen inkluderas i sammanfattningen vi gör och publiceras i Conference 
Report. Conference Report innehåller också en dagordning för konferensen dag-för-
dag med en beskrivning av varje session och ungefärliga tider för schemat.  

Det är mycket material att läsa och ta till sig. Det är lätt att känna sig överväldigad. 
Ett ställe där ni kan få stöd och diskutera eventuella utmaningar ni står inför är 
konferensdeltagarnas forum: http://disc.na.org/wsc/index.php. Här kan ni nå ut till 
andra deltagare och fråga dem vad de anser om frågorna och få råd om hur ni kan 

http://www.na.org/conference
http://www.na.org/conference
http://www.na.org/conference
http://disc.na.org/wsc/index.php


8     2012 CAR 

workshopa material på lokal nivå eller hur ni bäst förbereder er för konferensen. Det 
är ett bra ställe att dela med sig av tips och positiva erfarenheter och att ställa frågor.  

Vi hjälper varandra med förberedelserna för konferensen precis som vi hjälper 
varandra genom hela konferensveckan. Vi tror på kraften i vårt kollektiva handlande. 
Inspirerad av vårt huvudsyfte är det arbete vi gör tillsammans så mycket mer än vad 
vi skulle kunna göra ensamma.  
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Service System 
Den här CAR:en ber er att överväga flera olika delar av Service System Projektet: den 
tredje versionen av rapporten för servicesystem förslagen finns i bilaga A och förklara 
i detalj idéerna för möjliga förbättringar av vårt servicesystem. Den här rapporten 
inkluderas inte i CAR:en för formellt beslutsfattande, utan för att ge 
bakgrundsinformation för de delar som är inkluderade för att fattas beslut om: 
resolutionerna och de preliminära röstningarna.  

Det finns åtta resolutioner som har med vårt servicesystem att göra—som 
resolutioner föreskriver de inte någon speciell handling utan ger projektet en 
övergripande inriktning. Under åren sedan Service System Projektet godkändes vid 
WSC 2008 har styrelsen presenterat ett antal idéer för potentiella förändringar—
varav en del på ett avgörande sätt skiljer sig från de strukturer och de processer vi 
har idag. Innan vi kan utveckla en faktisk plan för en övergång och skriva de 
motioner som kommer att åtfölja den är det viktigt att vi säkerställer att vi faktiskt är 
överens om de grundläggande idéerna—som en serviceenhet som helt ägnar sig åt 
gruppernas behov, geografiska gränser för serviceenhet, ett ändamåls och 
planbaserat system och så vidare. Resolutionerna som följer den här essän är 
menade att mäta vilket stöd som finns.  

Utöver det har vi för första gången inkluderat preliminärt gillande i CAR:en. Som 
preliminära röstningar är de utformade för att mäta stöd för en del av 
särskildheterna i förslagen utan att i det här skedet utgöra bindande beslut. Utan en 
plan för övergång är det för tidigt att besluta om detaljerna i förslagen, men det är 
viktigt att möta nivån för stöd för de detaljerna innan vi går vidare. Styrelsen kommer 
att använda resultaten från det preliminära gillandet i sitt arbete under den 
kommande cykeln.  

Rent tekniskt är beslut som har att göra med servicesystemet ”service relaterade” 
och det är vår vana att inkludera den sortens material i CAT:en. Vår policy föreskriver 
bara att vi inkluderar en plan för nästa fas av servicesystem Projektet i CAT-
materialet och inkluderar motioner för förändringar i servicesystemet i CAT-materialet 
när det skrivs 2014. Men det är logiskt att inkludera resolutioner och preliminära 
röstning som har att göra med servicesystemet här. Vi vill använda CAR:en för att få 
en känsla för hur gemenskapen som helhet förhåller sig till dessa idéer så snart som 
möjligt. Precis som att engagera gemenskapen tidigt i skrivprocessen av Living Clean 
resulterade i en bättre bok, vet vi att engagerandet av så många som möjligt tidigt i 
processen kommer att resultera i ett mer effektivt och starkare servicesystem.  

Bakgrund 
Genom hela det här Projektets liv har vi rapporterat om dess historia och vi kommer 
inte att ägna mycket utrymme till historien som föregår projektet eftersom det redan 
finns så mycket att ta till sig i den här CAR:en om var vi är just nu. För mer 
information om Service System Projektets historia (eller någon som helst aspekt av 
projektet) gå till: www.na.org/servicesystem.  

I korthet växte alltså Service System Projektet fram ur en ökande medvetenhet om 
att en del av våra svårigheter i service (apati, brist på mentorskap och utbildning, 
dubbelarbete, ingen atmosfär av tillfrisknande på servicemöten och så vidare) 
kanske behöver en mer holistiskt översyn av servicesystemet som helhet för att 
kunna avhjälpas. I flera år har vi genom workshops och genom input på 

http://www.na.org/servicesystem
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ämnesfrågorna hört talas om och pratat om, till och med hört klagosånger om 
likartade problem. Vid Världsservicekonferensen 2008 presenterade vi en plan för 
Service System Projektet och den planen förnyades vid WSC 2010.  

Skapandet av en gemensam vision 
Det första påtagliga resultatet av projektets arbete var att skapa en ”gemensam 
vision för all NA-service”. Vi använde visionsuttalandet för NA World Services som 
grund, lade till en punkt om den tillväxt och det uppfyllande som medlemmar känner 
när de gör service och utökade formuleringen så att den täcker alla serviceenhet, 
inte bara världsservice. “En vision för NA service,” godkändes enhälligt vid 2010-års 
WSC.  

 

Idealt: En vision för NA-service gör att vi fokuserar på samma uppsättning ideal—en 
delad, gemensam vision. 

Första utkastet av Service System förslagen 
Med den gemensamma grunden lagd, tog vi fram ett utkast på förslag i augusti 2010 
och distribuerade det så brett som möjligt. Förslagen skisserade våra idéer om ett 
återupplivat servicesystem (Se bilaga A för det senaste utkastet av förslagen.) OBS! 
Endast på engelska. Ö.a.). Förslagen talade om ett ”system” bestående av struktur, 
processer, människor och resurser. Arbetet som sker i ett sådant system är 
samarbetsbaserat och plandrivet. Serviceenheten i sig skapas medvetet. Deras 
gränser är logiska, följer gränser för stad, kommun, stat, land osv. Vi föreslog att dela 
upp den dubbla funktionen hos DSK:er i två separata enheter, en för gruppbehov och 
den andra för lokal service. Vi föreslog att de här lokala serviceenheterna koordinerar 
sina ansträngningar för stat, provins eller nationsvida serviceenheter för att göra 
offentliga relationsansträngningar lättare.  

Alla idéer i förslagen, och det här är bara några av dem, stöttas av fyra kärnprinciper: 
ändamålsdrivna, gruppfokuserade, definierade av geografiska gränser och flexibla. 
De här idéerna är grundläggande för alla förändringar som föreslås.  

Vi la upp förslagen på nätet, skrev om dem i våra tidskrifter, höll ett antal 
veckoslutslånga workshops i USA och höll sessioner på zonforum och konvent på 
olika platser runt om i världen.  

En vision för NA-service  
Anonyma Narkomaners alla ansträngningar inspireras av våra gruppers huvudsyfte. Vårt åtagande vilar 
på denna gemensamma grund.  
Vår vision är att en dag:  

• Har varje beroende i världen en chans att erfara vårt budskap på sitt eget språk och sin 
egen kultur och finna möjligheten till ett nytt sätt att leva; 

• Får varje medlem, inspirerad av tillfrisknandets gåva, erfara andlig utveckling och 
uppfyllelse genom service; 

• Arbetar NA:s serviceenhet runt om i världen tillsammans i en anda av enighet och 
samarbete för att stödja grupperna i att föra vårt budskap om tillfrisknande vidare; 

• Har Anonyma Narkomaner universellt erkännande och universell respekt som ett 
livskraftigt program för tillfrisknande. 

Ärlighet, tillit och goodwill är grunden för våra serviceansträngningar som alla litar till vägledningen från 
en kärleksfull högre makt. 
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Vi bad om input på det första utkastet av förslagen fram till och med den trettioförsta 
december och använde den inputen, kombinerad med våra erfarenheter vid 
workshops och från samtal med medlemmar, för att fatta beslut om revideringar av 
förslagen. 

Förändringar i det andra utkastet av förslagen 
De flesta av förändringarna i förslagen sedan de först publicerades är mer 
”evolutionära” än ”revolutionära”. I det andra utkastet av förslagen utvecklade vi hur 
en lokal serviceenhet skulle kunna fungera. Snarare än att ha möten varje månad 
som huvudsakligen koncentrerar sig på administrativa frågor, föreslog vi kvartalsvisa 
möten som koncentreras på stadier av planeringsprocessen. Den dagliga 
administrationen av serviceansträngningar kan hanteras av en lokal servicestyrelse, 
projektsamordnare och kommittéer med översyn av den lokala serviceenheten som 
en del av den kvartalsvisa planeringsprocessen. 

Vi la också till en femte ”grundläggande princip”: samarbetsbaserad. Uppfattningen 
att alla element i ett servicesystem samarbetar för att uppnå vårt huvudsyfte är 
absolut central i vårt tänkande om vad som utgör ett ”system” och det tycks riktigt 
att ha den idén som grundläggande för förslagen. 

Vårt tänkande om några av alternativen som presenterades i det första utkastet av 
förslagen började få ett tydligare fokus. Ursprungligen hade vi presenterat två möjliga 
sätt att strukturera lokal service, men input från gemenskapen och ytterligare 
tänkande om kvartalsvisa planeringsmöten ledde oss att i det andra utkastet 
rekommendera det vi kallar den ”dubbelspåriga” modellen som norm eller standard. 
Vi hade också initialt erbjudit två olika modeller för säte vi konferensen: säte genom 
zoner eller säte baserat på serviceenheter från stat/nation/provins. Ju mer vi 
diskuterade det, desto mer insåg i att en förändring till att ge säte genom zoner 
behöver vara mer genomtänkt. Stat/nation/provins verkar i dagsläget att vara ett 
mera realistiskt sätt att ge säte vid konferensen, vilket avspeglas i resolutionerna.  

Förändringar i det tredje utkastet av förslagen 
Vi släppte det andra utkastet av förslagen i mars 2011 och fortsatte att samla in 
gemenskapens input på idéerna och vi diskuterade naturligtvis mera på vårt möte. Vi 
har ännu en gång reviderat utkastet för rapporten om förslagen, den här gången för 
att släppa det med den här CAR:en. 

Utöver de relativt små förändringarna för att klargöra vissa punkter och uppdatera 
information, har det tredje utkastet av förslagen också nytt material om zoner och 
litteraturdistribution samt flöde av medel. Vi lade till några diagram som ger exempel 
på hur den föreslagna strukturen skulle kunna fungera i olika sammanhang och vi 
lade till en förklaring om hur gränserna för serviceenheter kan bestämmas genom 
samverkan. 

Trots alla våra diskussioner och de många rapporterna vi har publicerat finns det 
fortfarande en del aspekter av förslagen som vi vet behöver mer förklaringar och 
diskussioner—sådant som hur man bäst synkroniserar planeringscykler genom hela 
systemet, vad som bör rekommenderas för stora stater och nationer såsom till 
exempel Brasilien, Mexiko och Kalifornien som för närvarande har flera 
serviceenheter. Vidare även kriterier för att få säte bortom stat/nation/provins 
kriteriet. Dessa är bland de detaljer som vi kommer att diskutera under kommande 
cykel för att tillhandahålla material för projektplanen för arbetet med en 
övergångsprocess.  
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På ett sätt fortsätter det här att vara ett verk under arbete även om det finns 
resolutioner och preliminära röstning att överväga i den här CAR:en. Om vi går framåt 
med en övergång till ett nytt system kommer otvivelaktigt aspekter av förslagen att 
förfinas och anpassas. Förslagen i den här CAR:en representerar vårt tänkande i 
dagsläget. Vi ser fram emot att förfina dem med er hjälp. 

Vad det innebär att vara ett service system inte bara en struktur 
Det som kommer att förbli konstant är dock faktumet att vi talar om ett service 
system och inte bara en ny struktur. Som vi nämnde ovan betyder det att struktur, 
processer, människor och resurser alla samverkar för att tillhandahålla service och 
hjälpa grupperna att föra budskapet vidare till beroende som fortfarande lider.  

Det är också grundläggande att det servicearbete vi gör är kooperativt och 
samverkande. Serviceenheterna samordnar sina ansträngningar internt och med 
andra genom hela systemet. Som vi ska diskutera i följande essä om resolutionerna i 
sig, är det på grund av det här som vi föreslår att beslut om gränser för 
serviceenheter sker i samverkan och inte längre bestäms godtyckligt, så att vi 
kollektivt kan besluta hur service bäst kan utföras och hur vi mest effektivt kan tjäna 
alla områden i en stat, nation eller provins.  

Bättre samverkan och synkroniserade planeringscykler kommer att hjälpa oss att 
effektivisera vår kommunikation och eliminera dubblering av service. Vi kommer 
lättare att kunna rulla ut workshopsessioner, utbildningar och andra 
serviceansträngningar över hela stater eller nationer.  

Vår andra tradition talar om ett ledarskap motiverat av service, inte styrande. Alla 
läser vi och pratar om den här CAR:en och de idéer som presenteras i en anda av 
service. Samverkande beslutsfattande och servicearbete handlar om ett system inte 
skapat åt oss, utan av oss. Vi hoppas att ni kommer att överväga dessa resolutioner i 
samma anda. Som vi sagt om och om igen under projektets levnad, kan vi inte 
framgångsrikt genomföra en systemförändring om vi inte samarbetar kollektivt.  

Resolutioner 
De här resolutionerna är brett baserade idéer som vi behöver nå konsensus om 
innan vi kan gå vidare med övergången till ett nytt servicesystem. Det här är inte 
första gången en Conference Agenda Report har innehållit resolutioner. Som många 
av er kanske minns, gick vi igenom en liknande process när världsservice 
omstrukturerades: först presenterade vi en uppsättning resolutioner i CAR:en. Efter 
att resolutionerna hade röstats om skapades en övergångsgrupp och baserat på 
resolutionerna skapade de förslag för gemenskapen att överväga gällande 
omstruktureringen av världsservice. Vi är i ett liknande skede nu när vi erbjuder en 
uppsättning resolutioner som ska röstas om för att säkerställa att vi är överens om 
de grundläggande idéerna som stöttar servicesystem förslagen. Vi kommer att 
erbjuda en plan för ett övergångsprojekt i CAT-materialet och diskutera detaljerna vid 
Världsservicekonferensen. Resultatet av röstningen om resolutionerna och de 
preliminära röstningarna som kommer efter dem, kommer att forma grunden som vi 
rör oss framåt ifrån.  

Det här är resolutioner snarare än ”motioner” eftersom de efterfrågar 
överenskommelser i princip, men inte någon särskild handling i det här skedet. 
Motioner efterfrågar särskilda handlingar; resolutioner etablerar den 
begreppsmässiga grunden för framtida förändringar. Om konferensen antar dem 
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kommer det att finnas frågor att ”resolvera”. Principerna skisserade i resolutionerna 
kommer att vara bindande på så sätt att de bestämmer vilken riktning vi ska gå i när 
vi övergår till ett nytt servicesystem. Antagandet av de här resolutionerna betyder 
dock inte att man går med på någon konkret handling. Om vi som gemenskap 
beslutar oss för att gå vidare i den här riktningen kommer resultaten av 
diskussionerna, röstningen och de preliminära röstningarna vid den här konferensen 
att hjälpa styrelsen att utveckla en uppsättning motioner för 2014-års CAR. Dessa 
motioner 2014 kommer att kräva specifika handlingsplaner.  

Idealen som beskrivs nedan är viktiga principer som vi anser behöver realiseras för 
att uppnå vår vision och förbli trogna andan i traditionerna och koncepten. Samtidigt 
försöker vi utforma ett system som är flexibelt och praktiskt och vi kan bara förvänta 
oss att en tillämpning av idealen som läggs fram här kommer att skapa variationer. 
Till exempel kanske många serviceenheter fortfarande kommer att vilja använda 
röstning vid val, även om en av principöverenskommelserna tar upp 
konsensusbeslut. Att tilldela säte vid konferensen enligt nation/stat/provins gränser 
tas upp, men det kan bli annorlunda för väldigt stora eller väldigt små 
nationer/stater, för att ge ett annat exempel. 

Vår Basic Text förklarar: “Allting som inträffar under utövandet av NA-service måste 
vara motiverat av en önskan att mer framgångsrikt föra budskapet om tillfrisknandet 
vidare till den beroende som fortfarande lider.” Dessa resolutioner erbjuds i samma 
anda.  

Resolution 1.  Våra serviceansträngningar kommer att utföras inom ett 
system som inkluderar struktur, processer, människor och 
resurser. 

Resolution 2.  Servicesystemet är gruppfokuserat och inkluderar en 
serviceenhet på lokal nivå som uteslutande ägnar sig åt att 
behandla gruppangelägenheter.  

Resolution 3.  Utbildning och mentorskap av betrodda tjänare är 
väsentliga funktioner av vårt servicesystem.  

Resolution 4. Serviceenheterna är ändamåls- och visionsdrivna.  

Resolution 5.  Serviceenheter arbetar tillsammans i nyttjandet av 
planeringsprocesser för att organisera och samordna sina 
ansträngningar.  

Resolution 6.  Serviceenheter fattar beslut genom konsensus.  

Resolution 7.  Servicestrukturen inkluderar lokala serviceenheter, 
serviceenheter för stat/nation/provins och mellanliggande 
enhet om så behövs. Serviceenheter följer etablerade 
geografiska gränser. De är inte självutsedda utan skapas 
utifrån behov i samverkande planeringsprocesser och 
överenskommelser med andra serviceenheter som påverkas 
på nästa nivå av service.  

Resolution 8.  Stat/nations/provins gränser är de huvudsakliga kriterierna 
för att säte vid Världsservicekonferensen (WSC) ska 
övervägas.  
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Dessa resolutioner är generella påståenden. Som vi nämnde ovan liknar de på sätt 
och vis de resolutioner som föreslogs 1996 och som ledde till omstruktureringen av 
världsservice. Medan konferensen samtyckte om alla resolutioner, var det inte helt 
självklart hur man skulle gå vidare när det blev dags att skapa förslag för 
implementering av dem. I en del fall, var folk överens om de allmänt uttalade 
resolutionerna, men hade olika mening om vad innebörden av resolutionen var rent 
konkret. Det kanske mest uppenbara exemplet var den andra punkter i Resolution A 
som krävde “en förändring i deltagandet vid ett nytt WSC…att tillhandahålla jämlik 
representation från alla geografiska enheter”. Resolutionen fick överväldigande stöd, 
men övergångsgruppen hade en verklig utmaning i att sätta ihop förslagen när de 
insåg att det fanns så många idéer om vad ”jämlik” kunde tänkas betyda. De erbjöd 
flera förslag för konferensen men WSC kunde aldrig enas om någon av modellerna.  

När vi skrev de här resolutionerna oroade vi oss för samma slags potentiella 
förvirring. Faktum är att det kan hävdas att de här resolutionerna är potentiellt ännu 
mer mångtydiga eftersom de är på en principiell och filosofisk nivå. Resolution sju till 
exempel säger att serviceenheter kommer att skapas ”genom samverkande 
planeringsprocesser”. Här försöker vi fånga idén att det till exempel bäst kan tjäna 
beroendes behov inom en viss stat eller ett visst land om man har en helhetssyn av 
staten eller landet och fattar kollektiva beslut om gränserna för serviceenheterna 
inom den/det. Hur gränserna för lokala serviceenheter bestäms skulle vara ett beslut 
som fattas inte bara inom varje enskild serviceenhet, utan genom diskussioner med 
närliggande serviceenheter och nästa nivå av service. Det här skulle bättre 
säkerställa att alla delar av en stat, ett land eller en provins är betjänade, även 
glesbygd och glest befolkade områden och det skulle begränsa dubbelt utförande av 
service som kanske orsakas av ett flertal serviceenheter inom till exempel samma 
kommun eller postnummerområde. En del av det som är underförstått i ett service 
system, inte bara en service struktur, är att tillhandahållandet av service är något 
som koordineras inbördes mellan serviceenheterna. Precis som benen i ett 
skelettsystem är sammankopplade och planeterna i ett solsystem rör sig i samspel är 
serviceenheterna i ett servicesystem sammanlänkade genom kommunikation, 
samverkan och planering. Det här är en stor förändring gentemot hur vi gör saker 
idag och vi är inte alls säkra på att det är en förändring som alla kommer att gå med 
på. Det är därför vi erbjuder resolution sju. Vi anser att geografiskt bestämda 
serviceenheter och samverkansbeslut om gränser är det bästa arbetssättet för att 
effektivt föra budskapet vidare inom en hel stat/nation/provins, men vi behöver 
säkerställa att vi är överens om detta inom gemenskapen. 

Det här var en massa förklaringar för bara ett ord (“samverkande”) i en resolution. Ni 
förstår utmaningen här; vi försökte göra resolutionen så tydlig som möjligt, men var 
och en av dem har många implikationer. Om ni inte har läst essän om servicesystem 
i den här CAR:en eller rapporten om förslagen (bilaga A), uppmanar vi er att göra det. 
Vi vet att CAR:en kan kännas som ett långt och tätskrivet dokument och alla läser 
inte alla sidor, men vi vill vädja speciellt om servicesystem materialet. Rapporten om 
förslagen skisserar några av de specifika sätt som de allmänna resolutionerna skulle 
kunna forma ett nytt servicesystem på. Att läsa (eller läsa om) förslagen kommer att 
hjälpa till att tillhandahålla lite av bakgrunden för att kunna fatta informerade beslut 
om resolutionerna. Vi behöver verkligen veta hur gemenskapen förhåller sig till de 
här idéerna. Ibland hör vi protester: “Varför ska jag bry mig om att rösta? Det är 
redan bestämt ändå.” Det är inte sant. Vi kan inte framgångsrikt gå vidare med det 
här Projektet om vi inte har en bred förståelse och överenskommelse. 
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Resolutionerna är utformade för att mäta detta, så vi ber er att hjälpa oss genom att 
berätta vad ni tycker.  

Utöver att rösta på de allmänna principöverenskommelserna som uttrycks i 
resolutionerna vill vi också kunna ta ett mått på er nivå av stöd för en del av 
enskildheterna som beskrivs i förslagen. För att kunna skapa ett förslag för en 
övergångsplan som återspeglar gemenskapens önskemål och för att säkerställa att 
vi delar samma vision av hur principöverenskommelserna faktiskt skulle kunna se ut 
i praktiken, planerar vi att genomföra röstning om preliminärt gillande för några mer 
konkreta idéer. På samma sätt som med resolutionerna kommer frågorna för 
preliminärt gillande nedan att verka begripligare när ni har läst den detaljerade 
beskrivningen i rapporten om förslagen. Vi har angett sidnummer vid varje fråga för 
att göra det lättare att referera till det relevanta avsnittet av rapporten om förslagen 
och läsa på.  

Vi planerar att rösta om idéerna i den punktade listan nedan genom preliminärt 
gillande för att få en uppfattning om vad gemenskapen föredrar när det gäller de 
enskilda idéerna i förslagen. I förslagen har vi beskrivit många enskildheter om hur 
det nya servicesystemet skulle kunna se ut. Vi tror inte att vi ännu är redo att rösta 
om motioner som är lika specifika som det här eftersom vi vet att det fortfarande 
finns detaljer att bearbeta och eftersom vi ännu inte har löst alla detaljer om hur 
övergången till ett nytt system faktiskt skulle kunna ske. Men vi behöver säkerställa 
att de grundläggande idéerna i förslagen har ett brett stöd. Vi har redan ägnat flera 
år (två konferenscykler) och tusentals dollar åt arbetet och det är nu vi behöver veta 
om det finns samtycke (eller inte) om de specifika idéerna som föreslås. Resultaten 
av dessa preliminära röstningar kommer att hjälpa till att ge ett mått på styrkan i ert 
stöd och vägleda styrelsen i de kommande stegen i processen att utveckla och 
övergå till ett nytt servicesystem.  

Preliminära röstningar  
A. Det finns en liten, grannskapsstor enhet som ägnar sig helt åt gruppernas behov. 

Det här forumet, som normalt inte är del av delegeringskedjan, är informellt till 
naturen och fungerar medelst samtal och inte formellt beslutsfattande. (Se sidan 56 
för en detaljerad beskrivning av enheten tillägnad gruppstöd.) 

B. Grupper skickar en delegat till kvartalsvisa lokala planeringsmöten. Ett av dessa 
möten är en gruppsammankomst där alla intresserade medlemmar uppmuntras att 
delta och där input ges för att hjälpa till att planera serviceaktiviteter för 
kommande cykel. (Se sidan 61 för en detaljerad förklaring av en lokal serviceenhet.) 

C. Service samordnas av en lokal servicestyrelse och utförs av medlemmar, kommittéer 
och projektarbetsgrupper som rapporterar till styrelsen. 

D. Lokala serviceenheter följer kommun, stad, eller samhällsgränser där det är 
praktiskt. (De är mycket större enheter än de gruppforum som nämndes ovan och i 
många fall större än de nuvarande DSK:erna.) 

E. Man kommer överens om gränserna för de lokala serviceenheterna på stats eller 
nations nivå. 

F. Planeringscykler synkroniseras från en nivå till en annan (lokal till stat till global) 
såväl som på varje nivå.  
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Living Clean  
Under flera av de senaste litteraturprojekten har vi arbetat hårt för att fånga in 
gemenskapens röst. Utifrån detta anser vi att råtexten för Living Clean: The Journey 
Continues (se bilaga B i den här CAR:en) är en stor framgång. Den här boken är 
annorlunda än någon annan vi har skrivit på länge och det krävdes några olika 
redskap för att ge den liv. Den här boken tillhör gemenskapen fullt ut—den är helt 
och hållet en samling av vår gemensamma erfarenhet, styrka och hopp. Från första 
början var det tydligt att om den här boken skulle ha någon betydelse alls, skulle den 
behöva vila på hela gemenskapens visdom. Det terapeutiska värdet av att en 
beroende hjälper en annan är, trots allt, utan motsvarighet—och det innebär att 
svaren på alla våra frågor om tillfrisknande finns i vår gemenskap…någonstans.  

Det här projektet har, mer än något annat vi åtagit oss, krävt alla sätt vi kunnat hitta 
på för att be om erfarenhet från medlemmar runt om i världen. Vi är en global 
gemenskap nu och det skulle vara omöjligt för oss alla att samlas tillsammans i en 
gemensam workshop ansikte mot ansikte.  Inte desto mindre har vi med hjälp av 
teknologi kunnat komma samman för att samla in vår erfarenhet, även om det är 
svårt för oss att samlas i ett enda rum.  

För både Sponsorship och den sjätte upplagan av Basic Text ägnade vi en hel cykel 
åt att samla in gemenskapens idéer för projektet. För Sponsorship bad vi om idéer 
för vad medlemmar skulle vilja se i texten. För Basic Text distribuerade vi en enkät 
om litteraturbehov där revidering av Basic Text inkluderades. Medan vi haft 
varierande framgång med dessa försökt har vi lärt oss av varje projekt. Vi har lärt oss 
att sträcka oss ut mer effektivt och i ett tidigare skede i utvecklingsprocessen. Vi har 
blivit bättre på att konstruera frågor och markörer som tydligare fångar in 
gemenskapens idéer om ett projekt eller ett ämne. För varje projekt har vi utvecklat 
sessionsprofiler och uppmuntrat lokala workshops. Vi började ägna särskilda sidor 
på vår hemsida för varje projekt medan vi bad om idéer och erfarenhet för Basic Text. 
Vi använde alla dessa metoder och mera när vi satte ihop Living Clean.  

Vi började med några enkla frågor om ”vändpunkter” och utmaningar i tillfrisknandet 
och gjorde av det en enkät för massutskick via e-post. Två huvuddrag kom ur svaren: 
de övergripande kategorierna varur skissen byggdes samt en början av vår ”skörd av 
skatter” som texten sammanställdes av. Ämnena som återkom gav oss en känsla av 
vilka problem vi kämpar med som medlemmar och hur vi finner en väg igenom dem. 
Härifrån utvecklades det första utkastet av boken.  

När vi väl hade byggt utkastet i ett format som verkade logiskt och gav utrymme för 
så varierad erfarenhet, började arbetsgruppen läsa all input och söka ”skatter”—
särskilda rader, situationer, ordvändningar—vad som än kunde vara relevant för det 
arbete vi var i färd med att skapa. Allteftersom vi fick en känsla av vad det skulle 
kunna vara, började vi också söka på andra håll—lyssna på inspelningar från 
konvent, läsa brev till The NA Way, läsa igenom gamla utkast av litteratur. Vi skapade 
en del workshops för att samla input och återigen handlade processen om att 
kamma igenom och lyfta fram särskilda rader och nya idéer.  

Vi hade tänkt oss att vi i de tidiga utkasten skulle identifiera vissa frågor eller 
processer som markörer för drogfri tid (“när man har fem år får man tummen ur…”), 
men det vi fann var att dessa markörer helt enkelt inte var universella. Vi släppte 
något som hade varit en central princip för organisationen av materialet eftersom 
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erfarenheten som delades av gemenskapen visade att det var fel. Det här är bara ett 
exempel på hur ett tidigt engagerande av gemenskapen bidrog till att vägleda och 
utforma det första utkastet av Living Clean.  

På det hela taget var det en vävprocess snarare än en skrivprocess. Det här 
åstadkoms med hjälp av två huvudsakliga redskap: mjukvara för brainstorming och 
sax. Uppfinningar av mjukvara gjorde det möjligt för oss att ägna oss åt en gammal 
process på ett nytt sätt. Det gjorde det möjligt för oss att arbeta med gemenskapens 
input och ”kartlägga” den runt allmänna ämnesrubriker. Materialet organiserades 
således per idé snarare än per historia—och blev radikalt anonymt. Det blev helt 
enkelt omöjligt att känna igen ett uttryck som tillhörande en särskild medlem, till och 
med en medlem med en verkligt distinkt stil. Det innebar också att idéerna och 
erfarenheterna från medlemmar runt om i världen kunde ”kokas ner” till något som 
var sant för oss alla—för när vi la idéerna bredvid varandra på det här sättet var det 
mycket lättare att finna de andliga principerna som är underliggande för våra 
erfarenheter. Vi kanske har tio olika sätt att lösa samma fråga—men alla kan finna 
att till exempel ärlighet, integritet och medkänsla leder oss till det enda svaret som är 
rätt för oss.  

När vi väl hade ett utkast i grundläggande prosa tillgrep vi det gamla goda sättet—
tejp och sax. Genom att arrangera och arrangera om materialet kunde vi slutligen 
hitta ett flöde som fungerade. Logiken visade sig allteftersom vi jobbade.  

Det hände ofta. Medlemmar kunde skicka in input eller erfarenhet och det visade sig 
vara precis vad vi behövde. Vi tillät oss att lära oss under processens gång vilket 
betydde att medan vi kunde använda skissen som guide, kunde vi inte låsa oss vid 
den: vi var tvungna att 
låta den förändras 
allteftersom vi lärde 
oss. Mitt under 
utvecklingen uppmärk-
sammade en medlem 
oss på att kapitlen var i 
fel ordning, att det 
fanns en logisk följd i 
materialet som vi inte 
hade sett. Vi oroade oss 
för att det kunde bli 
förvirrande för en del 
medlemmar om vi 
ändrade ordningen på 
kapitlen efter att skissen skickats ut, men till slut är det ju exakt det här som 
granskning och input är till för—att låta gemenskapen påverka råtexten, även om det 
bara är en medlem med ett fantastiskt perspektiv som hjälper oss att se materialet 
annorlunda än vi gjort innan.  

Vi satte också ihop ett online forum som vi använde för att be om erfarenhet om 
särskilda ämnen, allt från relationer till andlighet och fysisk hälsa. Medlemmar från 
hela USA, från Saudiarabien, Tyskland och Israel deltog i diskussionsforumet. Ibland 
la arbetsgruppens medlemmar ut frågor i diskussionen för att hjälpa till att fylla hål i 
vårt material och ibland delade de med sig av sina egna historier där. På sätt och vis 
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gjorde forumet det möjligt för oss att bjuda in gemenskapen som helhet i 
arbetsgruppens process.  

Vi tror att, i slutänden, resulterade alla de här ansträngningarna i att fånga 
gemenskapens röst i en text som är i det närmaste magisk. I 2010-års Conference 
Agenda Report inkluderade vi en essä om våra ansträngningar med att utveckla en 
mera lättpåverkad litteraturutvecklingsprocess. Såsom vi där diskuterar i detalj har vi 
prövat ett antal olika arbetssätt för granskning och input, varierat processer och 
tidslinjer med varje bok, men att vi med de senaste bokprojekten, särskilt Living 
Clean, insett att ju mer vi kan involvera gemenskapen i den tidiga utvecklingen av en 
text, desto mera kommer texten som helhet att utformas av våra kollektiva idéer och 
ord snarare än att bara bli finjusterad genom input på en färdig råtext. Vi hoppas att 
fortsätta lära oss hur vi ska möta utmaningen med litteraturutveckling i en global 
gemenskap och röra oss i den inriktning som föreslås av Carolinas förslag (se sidan 
35). Trots framgången med Living Clean har vi mycket kvar att lära oss. Vi började 
den här essän med ett uttalande om att svaren på alla våra frågor om tillfriskande 
finns där ute i gemenskapen någonstans, men vi håller fortfarande på att lära oss 
hur vi ska nå den visdomen—hur vi ska få in den i litteraturutvecklingsprocessen. I 
alla våra projekt kämpar vi på en grundläggande nivå med att nå ut till gemenskapen 
om att projektet överhuvudtaget existerar.  Det är inte alltid tydligt för den som deltar 
(inklusive oss själva ibland!) vad exakt det är vi söker i början och även efter att 
projektet är ingång skulle vi kunna förbättra hur vi använder de redskap vi har—
online forum, workshopmallar och andra redskap för att samla input.  

Till slut har vi ändå en underbar bok. Det är inte självklart att ett ökat engagemang av 
någon av oss skulle ha resulterat i en text som bättre fångar gemenskapens visdom. 
Så medan vi hoppas att fortsätta lära oss och förbättra processen, är vi nöjda med 
var vi är idag.  

Om och om igen sökte vi i arbetet med Living Clean efter sätt att uttrycka en bred 
variation av erfarenheter i NA utan att vara fullkomliga och utan att vara så försiktiga 
att vi tog kraften ur budskapet. Och om och om igen förde det oss tillbaka till de 
andliga principerna som vårt tillfrisknande baseras på. När vi letar efter likheterna 
snarare än skillnaderna i våra erfarenheter, vare sig det är när vi delar på ett möte 
eller när vi skriver en bok, finner vi att det vi delar alltid handlar om principerna vi 
tillämpar och om de redskap vi använder för att lära oss dem.  

Det finns sju kapitel i Living Clean. [Beskrivningarna av kapitlen är förkortade från en 
mera detaljerad beskrivning av varje kapitel som finns i innehållsförteckningen i 
godkännandeformatet i bilaga B]: 

Kapitel ett: Att leva drogfri talar om att finna gnistan som gör vårt tillfrisknande till en 
pågående, givande och spännande resa. För många av oss är det här en förflyttning 
från desperation till passion.  

Kapitel två: Banden som knyter fokuserar på vår utforskning av oss själva: 
förändringarna i vår identitet och i våra relationer, tillväxten av vår acceptans, kärlek 
och tillit samt redskapen och principerna vi alla delar. Tillsammans höjer vi oss till 
frihetens punkt. 

Kapitel tre: En andlig väg utforskar den enkla, praktiska erfarenheten av andlighet 
som NA erbjuder—andlighet inte som en del av våra liv, utan som ett sätt att leva. 
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Kapitel fyra: Våra fysiska jag tar upp hur vi behandlar oss själva i tillfrisknandet, lär 
oss att finna njutning i att vara fysiskt levande och medvetna—och inte skyggar för 
åldrande, sårbarhet och dödlighet. 

Kapitel fem: Relationer är, kanske inte så förvånande, det kapitel som vi hade mest 
råmaterial för.  Vårt tillfrisknande är baserat på relationer och de flesta av oss 
kämpar med dem på ett eller annat sätt. Det här kapitlet tar upp våra relationer till 
varandra i våra rum, våra relationer med våra familjer och med de familjer vi skapar. 

Kapitel sex: Ett nytt sätt att leva berör några av våra ansvarsområden som 
tillfrisknande människor—utbildning, arbete, pengar, stabilitet och att ”bli vuxen”. 

Kapitel sju: Resan fortsätter handlar om de sätt som vi fortsätter att växa och 
utvecklas på—genom kapitulation, andliga uppvaknanden, att göra service och att 
öppna upp till andan av kärlek som omger oss.  

Living Clean är en speciell text som verkligen är vår bok. Alla kan faktiskt göra 
anspråk på en del av den. Någon som arbetade på projektet noterade: ”Texten är 
klokare än vi.” Det kan man se som ett underbart bevis på hur tradition två sätts i 
verket. Precis som vår andra tradition talar om de sätt på vilka vi som kollektiv är 
mycket mera än summan av alla delar, är godkännandeformatet av råtexten för 
Living Clean: The Journey Continues ett vittnesmål om sanningen i föreställningen 
om att ”tillsammans kan vi”.  

Motion 1: Att godkänna boken Living Clean: The Journey Continues som finns i 
bilaga B. 

Avsikt: Att ha en bok om tillfrisknandets resa tillgänglig för våra medlemmar. 

Ekonomisk inverkan: Kostnaden för att skapa det här materialet har redan ådragits. 
Den enda ytterligare kostnaden som kommer att ådras om den här motionen 
antas är initiala produktionskostnader, som borde bli minimala. 
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FIPT Motioner: korrigeringar, buntningar och 
elektroniska versioner av texter 

I avsnittet ”Litteraturutveckling” i den förra Conference Agenda Report tog vi upp att 
vi skulle vilja påbörja ett samtal om hur vi ska gå tillväga för att kunna göra mindre 
förändringar i gemenskapsgodkänd litteratur, utan att behöva vänta i två år och 
inkludera motioner i CAR:en.  På FIPT:s språk skulle en mindre förändring kallas ”en 
icke-substantiell korrigering”. Det här gäller enligt juridisk terminologi bara 
förändringar för att rätta typografiska misstag, föråldrade referenser, referenser till 
föråldrad litteratur och liknande korrigeringar—ingenting som skulle påverka den 
ursprungliga innebörden av en gemenskapsgodkänd text.  

De exempel vi gav i 2010-års CAR essä hade att göra med uppdateringar för att bli 
av med föråldrade referenser i litteraturen: i pamfletten Additional Needs nämns till 
exempel ”kassettband”, där vi idag skulle skriva ”CD-skivor” eller helt enkelt 
”inspelningar” och i Enslingen – att hålla sig drogfri i isolering refereras det till 
Meeting by Mail. Den här sortens uppdateringar är bara vettiga rutinåtgärder för att 
hålla vår litteratur användbar och relevant för gemenskapen. Det kan tyckas att de 
inte skulle bör kräva en motion i Conference Agenda Report. Men som det är idag är 
vi bundna till att skriva en CAR motion och få gemenskapens samvete på den här 
sortens uppdateringar och korrigeringar. I fall som pamfletten Enslingen skulle det 
innebära att vi skulle vara tvungna att inkludera föråldrad litteratur i Conference 
Agenda Report för att kunna göra en liten förändring. Enslingen berör till exempel 
inte internet, så utan att skapa ett revideringsprojekt skulle den inte avspegla 
aktuella sätt att jobba och skulle därför vara ännu konstigare att ta med i CAR:en.  

På liknande sätt innehåller den sjätte upplagan av Basic Text ett uppenbart 
typografiskt fel i en av berättelserna. I det andra stycket i berättelsen “The Only 
Requirement” saknas ordet ”in”. Så här står det nu: “The only difference was that 
there was something else going on their lives besides the daily struggle to score and 
stay out of jail.” Det borde stå: “The only difference was that there was something 
else going on *in* their lives besides the daily struggle to score and stay out of jail.” 
Även om vi har diskuterat den här sortens frågor under de senaste konferenserna 
och skrev om det i 2010-års CAR, tvekar vi fortfarande inför att göra en sådan här 
förändring, särskilt i Basic Text, utan att ha konferensens tydliga beslut.  

Den första motionen nedan riktas till att korrigera den här sortens fel och göra enkla 
uppdateringar av texterna. 

Utöver den här sortens korrigeringar har vi övervägt några andra former av 
revideringar. Först har vi pratat om buntning, utdrag ur och/eller nya omslag för 
litteratur när det inte skulle ske några ändringar i innehållet. Vi har till exempel fått 
förfrågningar om att sätta ihop allt material vi har om steg fyra och göra det 
tillgängligt på en minnessticka—häftet Working Step Four in NA, de relevanta 
frågorna ur NA:s Stegarbetsguider och kapitlen i Basic Text och Det fungerar: hur och 
varför. I ett sådant fall skulle vi inte göra några förändringar i texterna som sådana. Vi 
skulle bara göra utdrag ur de relevanta delarna och kombinera dem till ett ställe, om 
det så är på en minnessticka eller i något annat format, och tydligt ange varifrån 
varje utdrag kommer. Vi får ofta förfrågningar om allt vårt material inom något 
särskilt ämne och det verkar vettigt att packa om, göra utdrag eller bunta litteratur 
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på det här sättet utan att det ska nödvändiggöra en motion i CAR:en, särskilt när 
texterna i sig inte skulle förändras. 

Den tredje sortens revidering vi har talat om som vi skulle vilja ha ett samvete om är 
möjligheten att skapa förstärkta elektroniska eller digitala versioner av texter. Med 
nuvarande digital teknologi vore det möjligt för oss att kombinera 
gemenskapsgodkänd litteratur med video, ljud eller text från annat NA-material som 
kan vara eller kanske inte är gemenskaps eller konferensgodkända. Till exempel 
skulle material hämtat från Jimmy K arkiven, såsom ett videoklipp från 
”överlevargruppen” eller en bild av några handskrivna råtexter, kunna inkluderas i en 
elektronisk version av gemenskapsgodkänd litteratur.  

För att ge ett aktuellt exempel håller vi just nu på att utveckla en elektronisk version 
av Basic Text, men vi kan inte erbjuda några förstärkningar. Om vi kunde det, skulle 
vi till exempel kunna lägga in ett ljudklipp där Jimmy K läser något av materialet i 
texten eller något som är relaterat till texten. I ett sådant fall skulle vi tydligt märka 
vilket material som är gemenskapsgodkänt och vilket material som är del av den 
elektroniska förstärkningen. Eller om vi producerar elektroniska versioner av Det 
fungerar: hur och varför och Anonyma Narkomaners Stegarbetsguider skulle vi 
kunna lägga in hyperlänkar i texten som går till relevanta avsnitt i andra texter och vi 
skulle kunna numrera frågorna i Stegarbetsguiderna. På samma sätt skulle vi kunna 
erbjuda en elektronisk version av Bara för idag där man kunde klicka på ett citat 
högst upp på sidan och få fram hela stycket som citatet är taget ur.  

För närvarande kan vi inte inkludera den här sortens förstärkningar utan en motion i 
CAR:en. I de flesta fall skulle vi inte försena produktionen av en elektronisk version 
av en text för att få tillstånd att lägga till förstärkningar, så inverkan på vår nuvarande 
policy är än ås länge bara den att vi producerar e-versioner som ser exakt likadana ut 
som papperskopiorna utan något tilläggsmaterial. Vi anser att den här sortens 
förstärkningar skulle öka värdet av texten, men vi vill säkerställa att gemenskapen 
håller med. 

Online versioner av vår litteratur 
Som de flesta av er vet har vi redan rudimentära elektroniska versioner--.pdf filer— av 
våra texter utlagda online på www.na.org. Vi började lägga ut de här versionerna för 
flera år sedan som ett experiment för att förbättra tillgängligheten för information om 
tillfrisknande i NA. Vi fortsätter att ge bort eller subventionera tryckt litteratur till ett 
värde av över en halv miljon dollar varje år. Att göra elektroniska versioner av våra 
texter tillgängliga på vår hemsida verkade vara ett enkelt sätt att bidra till att föra 
budskapet vidare. Texterna online var alltid tänkta att vara för personligt bruk, men 
användningen har sträckt sig långt bortom det personliga. En del människor 
distribuerar texterna som massutskick via e-post. Våra elektroniska versioner av 
texterna erbjuds till salu online på offentliga kommersiella sajter.  

I ljuset av massutskicken och försäljningen anser vi att det mest ansvarsfulla sättet 
att agera är att ta bort böckerna i .pdf format från vår hemsida och istället för hela 
texter, erbjuda utdrag online. Det här gör vi oberoende av utfallet av motionerna om 
FIPT: vi tar med den här uppdateringen i CAR:en för att informera gemenskapen om 
den kommande förändringen. För att summera kommer vi att ersätta de fullständiga 
texterna av online böcker med utdrag, antingen innehållsförteckningen eller det 
första kapitlet. Vi planerar att lämna alla pamfletter och häften online på fyrtioen 
språk för att tjäna våra medlemmar och potentiella medlemmar. Frågan till 

http://www.na.org/
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konferensen är helt enkelt om vi ska eller inte ska förstärka de elektroniska 
versionerna så som det beskrivs ovan.  

Sammanfattning 
Som vi sa i förra CAR:en vill vi inte skriva några motioner om den här sortens frågor till 
sessionen för nya ärenden på konferensen utan att ha en bättre uppfattning om 
gemenskapens samvete. Vi skrev den ursprungliga essän 2010 för att uppmuntra till 
mer diskussion om frågan, men vi har inte hört mycket—varken positivt eller negativt. Nu, 
två år senare, tycks det faktiskt som att det bästa sättet att få en uppfattning om vad 
gemenskapen anser om den här sortens rutinåtgärder gällande gemenskapsgodkänd 
litteratur, utan att skriva en specifik CAR motion varje gång, är att erbjuda de här 
formella CAR motionerna för att göra de relevanta policyförändringarna. 

Som vi säger i avsikterna i motionerna nedan, skulle vi anmäla alla sådana åtgärder i 
förväg, troligen genom en artikel i NAWS News. Vi håller med om att hur lagen än 
definierar “avgivare” och “förvaltare” är förvaltning i andlig mening avhängligt tydlig 
kommunikation. Vi erbjuder de här motionerna nu eftersom vi tror att tilliten i vår 
gemenskap har ökat till den grad att den här sortens revideringar kanske är möjliga utan 
att behöva vänta två år och involvera hela gemenskapens och konferensens samvete.  

Motion 2: Att tillåta Världsservicestyrelsen göra icke-substantiella korrigeringar av 
gemenskapsgodkänd litteratur, som inte inverkar på den ursprungliga innebörden 
av den gemenskapsgodkända texten och som rättar typogratiska fel, föråldrade 
referenser, referenser till föråldrad litteratur och andra liknande korrigeringar. 
Världsservicestyrelsen ska anmäla sådana åtgärder före publicering.  

Avsikt: Att tillåta korrigeringar av litteratur som inte inverkar på den ursprungliga 
innebörden av den gemenskapsgodkända texten, utan att nödvändiggöra en 
gemenskapsvid omröstning. Alla korrigeringar av det här slaget i 
gemenskapsgodkänd litteratur ska anmälas i förväg.  

Inverkan på policy: Den här åtgärden skulle direkt justera de operativa reglerna för 
Fellowship Intellectual Property Trust [Not: Motionerna 2-4 lägger i en del fall 
till formuleringar i samma artikel och avsnitt av FIPT så den exakta 
placeringen av den här formuleringen i gällande stycken kan skilja sig något 
från det som anges här, beroende på dispositionen av alla tre motioner.]:  
ARTIKEL 2, SEKTION 5: KÄNNETECKEN FÖR ÄGARSKAP AV FÖRVALTNINGENS 
UPPHOVSRÄTTSSKYDDADE TILLFRISKNANDELITTERATUR 

Skapandet av all ny eller reviderad förvaltad litterär egendom kommer att beställas av 
Avgivaren, antingen direkt eller genom en styrelse eller kommitté underordnad 
Världsservicekonferensen. Processen som används för att skapa denna egendom 
kommer att, från början till slut, vara under Avgivarens ständiga kontroll som utövas 
direkt eller genom en styrelse eller kommitté underordnad Världsservicekonferensen. 
Avgivaren tilldelar Förvaltaren rätten att göra icke-substantiella korrigeringar till 
Förvaltad litterär egendom när det så krävs, förutsatt att Förvaltaren i god tid anmäler 
sådana föreslagna korrigeringar till gemenskapen. Personer som tar del i skapandet av 
denna egendom ska göra detta i egenskap av anlitade antingen av Förvaltaren eller 
Avgivaren, vare sig de är löneanställda eller volontärer och ska ha full vetskap om 
Avgivarens kontroll som beställare. Ingen enskild deltagare i något projekt som 
utformats för att skapa eller revidera Förvaltad tillfrisknandelitteratur kommer att 
behålla några anspråk med hänsyn till deras bidrag till den. Äganderätten till denna 
Förvaltade Egendom kommer att registreras i Avgivarens namn. 
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ARTIKEL 4, SEKTION 7: FÖRVALTARENS AUKTORITET UTAN ANMÄLAN ELLER TILLSTÅND 
I avsaknad av Avgivarens specifika anvisning om motsatsen kan Förvaltaren fatta 
följande beslut angående administrationen av förvaltningen utan att i förväg anmäla 
till eller få tillstånd av Avgivaren:  
1. Förvaltaren har fullständig frihet gällande tillverkningsformat av produkter som 

genereras av Förvaltad Egendom, inklusive utseende, utformning, papperskvalitet, 
bindning, omslag, bläck eller annat material. 

2. Förvaltaren har fullständig frihet i handhavandet av alla angelägenheter som har att 
göra med fortlevnaden av Förvaltarens verksamhet inklusive kontrakt, hyresavtal, 
licenser, överenskommelser, tillverkningsspecifikationer, inventerings och 
produktionsmängder, distribution och marknadsförings policy och kampanjer och 
prissättning av produkter som genererats ur Förvaltningens Egendom.  

3. Förvaltaren har fullständig frihet att göra icke-substantiella korrigeringar av Förvaltad 
litterär egendom då behov av detta uppstår.  

ARTIKEL 4, SEKTION 8: FÖRVALTARENS SKYLDIGHET AV ANMÄLAN OCH GODKÄNNANDE 
För alla ändringar förutom de som består av icke-substantiella korrigeringar måste 
förvaltaren anmäla sina Avsikter att publicera eller på annat sätt tillverka en produkt 
baserad på något av Förvaltningens Egendom till Avgivaren åtminstone nittio dagar 
innan någon given biennal Världsservicekonferens. Förvaltaren får inte publicera eller 
tillverka någon sådan produkt innan erhållet godkännande från Avgivaren vid det 
biennala mötet. För att ett sådant förslag ska godkännas måste två tredjedelar av de 
regionala delegaterna som registrerats som närvarande vid WSC:s upprop innan 
röstningen, rösta ”ja” till förslaget. Där en ändring består av en icke-substantiell 
korrigering ska Förvaltaren tillhandahålla skriven anmälan i förväg av sin avsikt att 
publicera produkten. 

Motion 3: Att tillåta World Board att bunta, göra utdrag och packetera om 
gemenskapsgodkänd litteratur utan ändringar i texterna i sig. World Board 
kommer att anmäla dessa åtgärder innan publicering.  

Avsikt: Detta skulle tillåta att litteratur eller delar av litteratur kombinerades så att 
medlemmar som är intresserade av ett visst ämne lättare kunde få tillgång till 
allt material om det ämnet på ett ställe.  

Inverkan på policy: Den här åtgärden skulle direkt justera de operativa reglerna för 
Fellowship Intellectual Property Trust [Not: Motionerna 2-4 lägger i en del fall 
till formuleringar i samma artikel och avsnitt av FIPT så den exakta 
placeringen av den här formuleringen i gällande stycken kan skilja sig något 
från det som anges här, beroende på dispositionen av alla tre motioner.]: 
ARTIKEL 4, SEKTION 7: FÖRVALTARENS AUKTORITET UTAN ANMÄLAN ELLER TILLSTÅND 

I avsaknad av Avgivarens specifika anvisning om motsatsen kan Förvaltaren fatta 
följande beslut angående administrationen av förvaltningen utan att i förväg anmäla 
till eller få tillstånd av Avgivaren:  
1. Förvaltaren har fullständig frihet gällande tillverkningsformat av produkter som 

genereras av Förvaltad Egendom, inklusive utseende, utformning, papperskvalitet, 
bindning, omslag, bläck eller annat material. 

2. Förvaltaren har fullständig frihet i handhavandet av alla angelägenheter som har att 
göra med fortlevnaden av Förvaltarens verksamhet inklusive kontrakt, hyresavtal, 
licenser, överenskommelser, tillverkningsspecifikationer, inventerings och 
produktionsmängder, distribution och marknadsförings policy och kampanjer och 
prissättning av produkter som genererats ur Förvaltningens Egendom.  

3. Förvaltaren har fullständig frihet att göra icke-substantiella korrigeringar av Förvaltad 
litterär egendom då behov av detta uppstår.  
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ARTIKEL 4, SEKTION 8: FÖRVALTARENS SKYLDIGHET AV ANMÄLAN OCH GODKÄNNANDE 
För alla ändringar förutom de som består av icke-substantiella korrigeringar måste 
förvaltaren anmäla sina Avsikter att publicera eller på annat sätt tillverka en produkt 
baserad på något av Förvaltningens Egendom till Avgivaren åtminstone nittio dagar 
innan någon given biennal Världsservicekonferens. Förvaltaren får inte publicera eller 
tillverka någon sådan produkt innan erhållet godkännande från Avgivaren vid det 
biennala mötet. För att ett sådant förslag ska godkännas måste två tredjedelar av de 
regionala delegaterna som registrerats som närvarande vid WSC:s upprop innan 
röstningen, rösta ”ja” till förslaget. Där en ändring består av en icke-substantiell 
korrigering ska Förvaltaren tillhandahålla skriven anmälan i förväg av sin avsikt att 
publicera produkten. 

Motion 4: Att ge World Board möjligheten att skapa och förbättra förstärkta 
elektroniska och digitala versioner av texter som inkluderar tilläggsmaterial eller 
länkar till annat NA material. World Board ska anmäla sådana förstärkningar 
innan publicering. 

Avsikt: Att göra det möjligt att inkludera tilläggsmaterial såsom ljudfiler, historiska 
bilder och texter, hyperlänkar till annat NA material i en elektronisk eller 
digital version av en text med tydlig märkning som visar vad som är 
gemenskapsgodkänt och källhänvisningar för annat material.  

Inverkan på policy: Den här åtgärden skulle direkt påverka de operativa reglerna i 
Fellowship Intellectual Property Trust [Not: Motionerna 2-4 lägger i en del fall 
till formuleringar i samma artikel och avsnitt av FIPT så den exakta 
placeringen av den här formuleringen i gällande stycken kan skilja sig något 
från det som anges här, beroende på dispositionen av alla tre motioner.]: 
ARTIKEL 2, SEKTION 5: KÄNNETECKEN FÖR ÄGARSKAP AV FÖRVALTNINGENS 
UPPHOVSRÄTTSSKYDDADE TILLFRISKNANDELITTERATUR 

Skapandet av all ny eller reviderad förvaltad litterär egendom kommer att beställas av 
Avgivaren, antingen direkt eller genom en styrelse eller kommitté underordnad 
Världsservicekonferensen. Processen som används för att skapa denna egendom 
kommer att, från början till slut, vara under Avgivarens ständiga kontroll som utövas 
direkt eller genom en styrelse eller kommitté underordnad Världsservicekonferensen. 
Avgivaren tilldelar Förvaltaren rätten att göra icke-substantiella korrigeringar till 
Förvaltad litterär egendom när det så krävs, förutsatt att Förvaltaren i god tid anmäler 
sådana föreslagna korrigeringar till gemenskapen. Personer som tar del i skapandet av 
denna egendom ska göra detta i egenskap av anlitade antingen av Förvaltaren eller 
Avgivaren, vare sig de är löneanställda eller volontärer och ska ha full vetskap om 
Avgivarens kontroll som beställare. Ingen enskild deltagare i något projekt som 
utformats för att skapa eller reviderad Förvaltad tillfrisknandelitteratur kommer att 
behålla några anspråk med hänsyn till deras bidrag till den. Äganderätten till denna 
Förvaltade Egendom kommer att registreras i Avgivarens namn. 

ARTIKEL 4, SEKTION 7: FÖRVALTARENS AUKTORITET UTAN ANMÄLAN ELLER TILLSTÅND 
I avsaknad av Avgivarens specifika anvisning om motsatsen kan Förvaltaren fatta 
följande beslut angående administrationen av förvaltningen utan att i förväg anmäla 
till eller få tillstånd av Avgivaren:  
1. Förvaltaren har fullständig frihet gällande tillverkningsformat av produkter som 

genereras av Förvaltad Egendom, inklusive utseende, utformning, papperskvalitet, 
bindning, omslag, bläck eller annat material. 

2. Förvaltaren har fullständig frihet i handhavandet av alla angelägenheter som har att 
göra med fortlevnaden av Förvaltarens verksamhet inklusive kontrakt, hyresavtal, 
licenser, överenskommelser, tillverkningsspecifikationer, inventerings och 
produktionsmängder, distribution och marknadsförings policy och kampanjer och 
prissättning av produkter som genererats ur Förvaltningens Egendom.  
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3. Förvaltaren har fullständig frihet att göra icke-substantiella korrigeringar av Förvaltad 
litterär egendom då behov av detta uppstår.  

ARTIKEL 4, SEKTION 8: FÖRVALTARENS SKYLDIGHET AV ANMÄLAN OCH GODKÄNNANDE 
För alla ändringar förutom de som består av icke-substantiella korrigeringar måste 
förvaltaren anmäla sina Avsikter att publicera eller på annat sätt tillverka en produkt 
baserad på något av Förvaltningens Egendom till Avgivaren åtminstone nittio dagar 
innan någon given biennal Världsservicekonferens. Förvaltaren får inte publicera eller 
tillverka någon sådan produkt innan erhållet godkännande från Avgivaren vid det 
biennala mötet. För att ett sådant förslag ska godkännas måste två tredjedelar av de 
regionala delegaterna som registrerats som närvarande vid WSC:s upprop innan 
röstningen, rösta ”ja” till förslaget. Där en ändring består av en icke-substantiell 
korrigering ska Förvaltaren tillhandahålla skriven anmälan i förväg av sin avsikt att 
publicera produkten. 
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Rotering av WCNA  
För dem av er som håller er uppdaterade om världsservicenyheter vet att Anonyma 
Narkomaners Världskonvent har varit en het fråga i några år nu när det gäller 
närvaro, överskott och effektiv planering. Det går många rykten om det här 
evenemanget, så vi ska försöka ge en ögonblicksbild av WCNA:s ekonomiska 
historia. De här siffrorna inkluderar inte WCNA 34 i San Diego eftersom vi fortfarande 
arbetar med sammanställningen. Det tar åtminstone nittio dagar innan alla räkningar 
har kommit in och blivit betalda. Vi kommer att rapportera om det evenemanget så 
snart vi har alla slutgiltiga siffror. 

För de senaste tio årens konvent har, om man inte räknar WCNA 34, NA World 
Services fått in en nettovinst på något över 358 000 dollar. För de senaste fem 
konventen uppvisar NA World Services en total nettoförlust på något över 10 000 
dollar. De två mest avgörande faktorerna för den förlusten är WCNA 32 och 33. För 
WCNA 33 planerades i den WSC-godkända budgeten en nettoförlust på 158 453 
dollar. Beroende på den rådande världsekonomin vid den tidpunkten och det faktum 
att vi åtog oss en ny och långtgående PR kampanj för det här evenemanget i 
Spanien, ett beslut vi rapporterade mycket om, blev vår faktiska förlust 212 895 
dollar. PR kampanjen fortsätter att bevisa sitt värde, men det är en annan historia för 
en annan gång. Vår mest dramatiska förlust som har rapporterats om och 
diskuterats i stor omfattning, var WCNA 32. Vår nettoförlust för det evenemanget var 
596 000 dollar, huvudsakligen beroende på det faktum att bara 9 000 personer 
valde att komma och att vi, baserat på tidigare statistik, hade skrivit kontrakt mer än 
fem år tidigare på lokaler för långt fler deltagare.  

Trenden av ekonomisk förlust för WCNA är oroande. Anonyma Narkomaners 
Världskonvent har blivit både ett firande av vårt kollektiva tillfrisknande och en 
gemenskapsutvecklande aktivitet. Det är inte planerad som ett fundraising 
evenemang men idealt är att det går runt. Att hålla ett så globalt evenemang som ett 
Världskonvent, där tusentals medlemmar från flera dussin länder närvarar, är förstås 
ett sätt att investera i vår vision och ibland fattas medvetna 
gemenskapsutvecklingsbeslut, såsom skedde i Spanien. Och även då är det vår 
förhoppning att hitta ett sätt för evenemanget att åtminstone gå runt.  

Vi gjorde en del saker annorlunda inför det senaste konventet—vi gjorde konventet till 
ett evenemang som krävde registrering och vi uppmanade bestämt till 
förregistrering—det bidrog till det ekonomiska utfallet för evenemanget. Inte desto 
mindre är deltagarantalet på nedgång för Världskonvent och vi finner det alltmer 
svårt att framgångsrikt planera evenemang med en oförutsägbar befolkning och ett 
närvaroantal som håller sig kring 10-20 000. Det är en svår storlek för ett konvent—
något som mötesarrangörer kallar för ”mitt-i-mellan”. Vi är helt klar alldeles för 
många för ett hotell att hantera, men vi är inte riktig tillräckligt många för att med 
vinst hantera de flesta konventcenter utan att höja registreringspriset till en nivå som 
vore oacceptabelt för de flesta av våra medlemmar.  

Verkligheten är att Världskonventet konkurerar med långt över 1 000 andra NA-
evenemang per år bara i USA. Människor är tvungna att fatta beslut och med svårare 
ekonomiska tider tycks ett större antal medlemmar välja lokala evenemang före 
WCNA. Vi tror att vartannat år är för ofta att ha ett Världskonvent. WCNA kanske inte 
är en unik nog erfarenhet för människor att prioritera vartannat år. Antalet 
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registrerade vid WCNA 34 i San Diego tycks peka på det: registreringssiffrorna låg 
något lägre än för åtta år sedan i samma stad när vi firade 50-års jubileet av 
Anonyma Narkomaner. Vidare lägger världsservice ner enorma mängder av 
ekonomiska och mänskliga resurser på Världskonventet oavsett antalet registrerade. 
Sammantaget tycks dessa faktorer peka på visdomen i att hålla Världskonvent mera 
sällan. Genom att hålla det mera sällan hoppas vi kunna göra det till ett mer speciellt 
tillfälle som medlemmar har en större önskan att prioritera.  

Vi föreslår ett treårigt tidsschema snarare än vårt nuvarande tvååriga tidsschema. Vi 
föreslår också att alternera platser i och utanför USA så att WCNA skulle hållas i 
Nordamerika vart sjätte år och utanför Nordamerika var sjätte år. Det nuvarande 
tidsschemat för roteringen av WCNA med förklarande text i A Guide to World Services 
in Narcotics Anonymous lyder som följande i rutan nedan:  

 
Nästa Världskonvent är bestämt för Philadelphia 2013 och vi är i färd med att 
avsluta planeringen för 2015-års WCNA 36 i Latinamerika. Den här föreslagna 
roteringen skulle således träda i kraft 2018. Om konferensen godkänner motionen 
som styrelsen erbjuder skulle tidsschemat och rotering se ut så här: 

År Plats 

2018 Nordamerika 

2021 Asien/Mellanöstern/Afrika 

2024 Nordamerika 

2027 Europa 

2030 Nordamerika 

2033 Central och Sydamerika 
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Den här treårsroteringen är vad vi anser vara i vårt bästa intresse i dagsläget men 
det kan visa sig vara något annat i framtiden. Vi försöker inte att skapa ett bindande 
regelverk för all framtid, vi försöker bara ta nästa steg i en process av utveckling. Vi 
skulle vilja pröva det här nya tidsschemat med en medvetenhet om att vi, 
konferensen som helhet, kanske behöver komma tillbaka till frågan igen någon gång. 
Vi anser dock att det här skulle vara ett steg i rätt riktning. Det här roteringsschemat 
upprätthåller det nuvarande målet att ha ett evenemang utanför Nordamerika vart 
sjätte år, men minskar frekvensen i USA.  

Revideringar av A Guide to World Services in Narcotics Anonymous åstadkoms 
genom motioner som normalt är en del av materialet i CAT:en, men vi vet att NA:s 
Världskonvent är väldigt viktigt för våra medlemmar så vi inkluderar de föreslagna 
förändringarna här i CAR:en för att säkerställa att så många medlemmar som 
möjlighet kan diskutera och ge sin syn på frågan.  

Motion 5: Att hålla NA:s Världskonvent vart tredje år med början 2018 och 
alternera mellan platser i och utanför Nordamerika enligt följande och beskrivet i 
den reviderade Världskonventkartan i bilaga C.  

År Plats 

2018 Nordamerika 

2021 Asien/Mellanöstern/Afrika 

2024 Nordamerika 

2027 Europa 

2030 Nordamerika 

2033 Central och Sydamerika 

Avsikt: Att på grund av trenden av minskat deltagande och förändrad global ekonomi 
minska frekvensen för NA:s Världskonvent och på så sätt göra det till ett mera 
speciellt evenemang. 

Inverkan på policy: Den här handlingen skulle direkt justera följande delar av A Guide 
to World Services in Narcotics Anonymous: 
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Ämnesfrågor för diskussion (IDT:er)  
Vi har inga nya ämnesfrågor för diskussion att föreslå i den här CAR:en. Så som vi 
har gjort under de senaste konferenserna kommer vi att presentera ämnena på 
själva WSC. Vi ville ändå nämna 2010-2012-års ämnesfrågor eftersom de släpptes 
sent i cykeln och vi misstänker att de kanske inte har fått så mycket uppmärksamhet 
som de förtjänar. 

I maj 2011 skickade vi ut sessionsprofiler och PowerPoint filer för tre IDT:er: En 
vision for NA service, I tider av sjukdom och Självförsörjning. Som med alla våra IDT-
resurser är dessa skisser och PowerPoint filer också utlagda på webben på vår IDT 
sida: http://www.na.org/?ID=2011_IDT.   

I det förflutna har vi ofta använt ämnesfrågor som ett sätt att samla information. Den 
input vi samlat in har lett till redskap som arbetsbladet Att bygga starka 
hemmagrupper och servicepamfletten Störande och våldsamt beteende. Under den 
här cykeln är IDT:erna lite annorlunda. De här ämnena handlar mera om att 
understryka nya arbeten än att samla in ny information.  

De tre ämnesfrågorna för 2010-2012-års cykel koncentreras på resurser som nyligen 
skapades vid 2010-års Världsservicekonferens. Vi ansåg att dessa resurser och de 
ämnen de koncentreras på, är centrala nog för att en IDT-fokusering på dem—vår nya 
vision för NA service, det nyligen reviderade häftet In Times of Illness och de nya 
själförsörjande pamfletterna—skulle vara ett bra sätt att höja gemenskapens 
medvetenhet om dem och uppmuntra till diskussioner om frågorna de tar upp. Vi 
måste alla finna sätt att göra det ”nya” visionsuttalandet centralt för våra 
serviceansträngningar och fortsätta försöka röra oss ifrån att förlita oss på 
fundraising och litteraturförsäljning till att förlita oss på bidrag från medlemmar. Vi 
vill gärna höra all input ni kan ha på de här ämnena—utmaningar, framgångar eller 
vad som helst. Vi anser IDT:erna vara goda exempel på det avgörande partnerskapet 
och flödet av kommunikation mellan oss och delegaterna och deras gemenskaper.  

En vision för NA service 
En av de första uppgifterna för Service System Projektet var att göra ett utkast på ett 
visionsuttalande för all NA service. Slutresultatet, En vision för NA service, godkändes 
enhälligt vid WSC 2010. En vision för NA service är en anpassning från NA 
världsservices visionsuttalande, vilket det ersatte, och fokuserar på våra 
serviceansträngningar så att vi alla arbetar mot samma uppsättning ideal—att “varje 
beroende i världen har en chans att erfara vårt budskap på sitt eget språk och 
kultur”, för att bara nämna ett.  

IDT sessionen om En vision för NA service ber medlemmar att titta närmare på de 
olika delarna av visionsuttalandet och diskutera hur vi kan arbeta bättre för att nå 
vart och ett av idealen de uttrycker. 

In Times of Illness, reviderad 
En revidering av In Times of Illness godkändes också enhälligt vid WSC 2010. Det 
reviderade häftet använder originalets ram, men flyttar, uppdaterar och lägger till i 
innehållet. Nya avsnitt i boken tar upp psykisk hälsa, kronisk sjukdom, kronisk 
smärta, dödlig sjukdom och att stödja medlemmar under deras sjukdom. I häftet har 
också material i avsnitten om hur medlemmar informerar sjukvårdspersonal om sitt 

http://www.na.org/?ID=2011_IDT
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beroende, om medicinering i tillfrisknandet och om akutvård uppdaterats och 
utökats. 

IDT sessionen bjuder in medlar till att reflektera över egna erfarenheter och 
materialet i boken för att diskutera några av de utmaningar som ITOI tar upp: att 
hantera sjukdom, olyckor, medicinering och att stödja medlemmar när de står inför 
liknande omständigheter.  

Självförsörjande sessionerna 
Den här IDT:n kretsar också kring material som godkändes vid 2010-års WSC: 
pamflett nummer 28, Funding NA Services och pamflett nummer 24, Money Matters: 
Self-Support in NA, som ersatte de tidigare pamfletterna Självförsörjandet: princip 
och tillämpning och Vad är korgen till för? De här nya pamfletterna är menade att 
öka medvetenheten om behovet av att bidra tillräckligt för att betala för service som 
stödjer grupperna och NA i hela världen. Det kanske låter överambitiöst, men vi 
hoppas kunna förändra vår kultur över tid så att vi kan komma ifrån vår avhängighet 
av evenemang, litteraturförsäljning och fundraising och istället stödja vår service 
genom våra medlemmars bidrag. Det är förstås ett ambitiöst mål, men vi tror att det 
kan ske och de här pamfletterna och IDT sessionerna som koncentrerar sig på dem 
är menade att vara ett steg i den riktningen. 

Vi satte ihop två separata sessioner för självförsörjande. En av dem är en enklare 
diskussion om principerna för självförsörjande, som tar upp hur var och en av oss 
deltar som individer och varför det är så viktigt för våra grupper och vår service. Den 
andra sessionen erbjuder en djupare insyn i innehållet i självförsörjandepamfletterna 
som godkändes vid konferensen. Vi skickade ut båda sessionsprofilerna så att 
betrodda tjänare kan välja den som är mest lämplig för deras workshops. 
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Att se framåt 
Världsservicekonferensen tjänar både för att godkänna (eller inte) arbete som har 
gjorts under de gångna två åren och för att godkänna och bidra till planeringen för de 
kommande två åren. Ur den här synvinkeln representerar CAR:en både slutet för en 
cykel och början på en annan. Därför ber vi er i den här CAR:en  bland annat att 
överväga råtexten för Living Clean: A Journey Continues såväl som Service System 
Projektets arbete under de gångna åren. Beslutet ni fattar om servicesystem 
resolutionerna kommer att “resolvera” frågor som kommer att bidra till att lägga 
ramen för det arbete som kommer att göras i Service System Projektet under de 
kommande två åren.  

Det är som den där raden i Basic Text: “Stegen slutar inte här. Stegen är en ny 
början!” (Basic Text, “Hur det fungerar”, steg tolv.) Den här CAR:en utvärderar inte 
bara arbete som har gjorts, den hjälper till att lägga grunden för arbetet vi har 
framför oss. Alla resultat av resolutionerna, de preliminära röstningarna och 
diskussionerna om Service System Projektet vid den här konferensen kommer att 
övervägas av Världsservicestyrelsen om vi ska utveckla en övergångsplan. Vi vet att 
den här CAR:en innehåller mycket svårt material om ämnet. Men att förstå och fatta 
beslut om frågorna vi har framför oss vid den här konferensen kan visa sig vara 
ganska enkla jämfört med att utveckla en övergångsplan och, om den godkänns vid 
2014-års konvent, att genomföra övergången. Vi kommer även i fortsättningen att 
behöva ”alle man på däck” i det här projektet. Det påverkar oss alla och vi kan inte 
vara framgångsrika om vi inte är eniga i våra ansträngningar.  

Alla konferensveteraner vet att CAR:en är det första i en serie material som har att 
göra med konferensen. Materialet i CAT:en kommer att skickas ut den tjugoåttonde 
januari och kommer att innehålla budget och projektplaner så som det alltid gör. I 
projektplanerna kommer det att finnas med en övergångsplan för Service System 
Projektet, en projektplan för workshops med särskild tonvikt på att utveckla effektiva 
och kostnadseffektiva workshops och ett tvåcykligt projekt för en arbetsbok om 
traditionerna, där den första cykeln ska ägnas åt att samla input för att avgöra hur vi 
ska förhålla oss till en sådan text.  

Vi skulle också vilja öka vår närvaro inom offentliga relationer under nästa cykel. Vi 
har dragit ner avsevärt på våra PR ansträngningar eftersom de ekonomiska 
omständigheterna varit så svåra, men vi anser inte att vi kan fortsätta skära ner på 
det här området. Vi planerar att fortsätta närvara vid professionella evenemang och 
interagera med forskare. Vi skulle också vilja rikta oss till professionella åhörare på 
ett bättre sätt och möjligen arbeta på flera ”basic” redskap—grundläggande 
gemenskapsutveckling och outreach.  

Under många cykler har vi haft en projektplan för servicematerial inkluderat i CAT:en. 
Vi skulle vilja arbeta på en handbok för evenemang. Vi inser att vi har varit utan en 
uppdaterad handbok alldeles för länge. Men ärligt talat tror vi inte att vi kommer att 
ha resurserna, varken de mänskliga eller ekonomiska, för att påbörja det här 
projektet inom överskådlig framtid. Det här är en av många serviceredskap som 
skulle ha behövts för länge sedan. Kanske kommer vi att kunna åta oss det efter 
nästa konferens.  

Annat som ni kan hålla utkik efter inom en snar framtid: vi kommer att inkludera en 
del information om resultaten för vår litteraturenkät i årsrapporten, NA World 



34     2012 CAR 

Services, Inc. Annual Report och Conference Report. Vi arbetar på att revidera en 
mall för de regionala rapporterna till oss så att de fångar mer relevant information.  

Kort sagt, det är mycket på gång och mycket som kommer snart. Det finns alltid så 
mycket mera vi skulle kunna göra … Inspirerade av vårt huvudsyfte kan vi verkligen 
åstadkomma otroliga, till och med ”omöjliga” saker tillsammans. Vi ser fram emot en 
produktiv och inspirerande konferens.  
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Regionala förslag 
Vid 2010-års Världsservicekonferens gav deltagarna ett enhälligt stöd för 
experimentet att för WSC 2012 ersätta regionala motioner med en process för 
diskussioner om idéer från regionerna. Det här experimentet skulle gälla både 
regionala motioner i CAR:en och under nya ärenden. Resultat är det ni ser här: ett 
avsnitt med regionala förslag, hellre än motioner.  

Det här är det senaste steget i vår fortsatta inriktning mot en koncensusbaserad 
konferens.  

Bakgrund om en konferensbaserad konferens 
Sedan 1990-talet har WSC rört sig mot en koncensusbaserad konferens, med 
strategisk planering i kärnan, och bort från en konferens som domineras av motioner 
och parlamentarisk procedur. I ökande grad har det mesta av konferensen 
koncentrerats på öppen diskussion som är utformad för att formulera de kort och 
långsiktiga målen för den strategiska planen och ge Världsservicestyrelsen regi i 
vidareutvecklingen och genomförandet av planen. Ärendesessionerna har blivit en 
ganska liten del av konferensveckan.  

Konferensens deltagare har återkommande bett om att principerna för koncensus 
inlemmas i ännu högre utsträckning i beslutsfattandeprocessen. Som ett resultat har 
vi nu diskussionssessioner före varje ärendesession, vilket ger möjlighet till full 
delaktighet och diskussion av motioner utan att begränsas av Robert’s Rules of 
Order. Konsensus söks och mäts genom preliminär röstning. De här sessionerna 
stödjer principen om konsensus genom att säkerställa att alla röster hörs och att 
förslagen som läggs fram för konferensen kan modifieras om nödvändigt för att 
bättre avspegla enhetens konsensus innan de behandlas i ärendesessionen. 

Utöver detta har styrelsen använt diskussioner vid workshops, artiklar i NAWS News, 
diskussionsforum online och input från gemenskapen för att bidra till att formulera 
elementen i den strategiska planen. Förslagen i CAR:en har i den här meningen, 
nästan alltid formulerats genom konsensus före konferensen.  

När det gäller regionala motioner har styrelsen länge sagt att vi behöver fundera ut 
hur vi ska diskutera regionala idéer inom en diskussionsbaserad, konsensusbaserad 
kultur vid en nutida konferens. Vi har initierat en process genom vilken projektidéer 
direkt kan lämnas in till oss. Vi har bjudit in regionerna att påbörja diskussioner på 
de olika forumen på NAWS hemsida, att ta upp angelägenheter och idéer i 
workshops, att e-posta dem till styrelsen. Sedan har styrelsen övervägt allt detta i 
utvecklingen av ämnesfrågor, sessionsprofiler för workshops och projektförslag för 
övervägande vid konferensen. 

Vi hoppas att processen att diskutera idéer och förslag snarare än att debattera 
motioner kommer att föra med sig en anda av konsensus till konferensen för att 
diskutera de här förslagen.  

WSC 2012  
Så småningom skulle vi vilja ha möjligheten att tillämpa den här sortens 
diskussionsprocess för mer än bara regionala motioner och förslag. Konferenspolicy 
som har att göra med NAWS motioner på sådant som budget eller 
tillfrisknandelitteratur är mer invecklade och innehåller inte ”nya” idéer, vilket gör att 
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det är ett annat företag att åta sig en diskussionsprocess snarare än en 
motionsprocess. För närvarande är det här ett första steg. Vi ser fram emot att tala 
med konferensens deltagare om hur processen har gått och lära oss av den inputen 
för att fortsätta och förfina processen.  

Olika regioner lämnade in följande förslag på samma sätt som de tidigare skulle ha 
lämnat in motioner. Det verkade vara en tillräckligt enkel process för de regioner som 
lämnade in och vi har inte fått in någon negativ återkoppling om det.  

Processen för att överväga de här förslagen, både på lokal nivå och på konferensen, 
kommer att skilja sig från att helt enkelt rösta ja eller nej till en motion. Vid 
konferensen kommer vi att diskutera och kanske förfina dessa idéer och mäta stödet 
för dem bland konferensens deltagare. Som rapporterat i NAWS News kan det 
tänkas att vi prövar en process att på något sätt väga tankegodset i förslagen och se 
vilka som verkar ha det största stödet i gemenskapen. Idéer med tillräckligt stöd kan 
flyttas över in i planeringsprocessen där vi kan planera åtgärder för dem eller vi 
skulle helt enkelt bara kunna rapportera tillbaka om utvecklingen av dem.  

En liknande process skulle kunna ske under nya ärenden där nya idéer som kommer 
upp i konferensens kreativa blandning, skulle kunna lämnas in under 
konferensveckan och sedan diskuteras och hållas preliminär röstning om under nya 
ärendediskussionen, men inte inkluderas för formella beslut i nya ärendesessionen.  

Styrelsen kommer att fortsätta använda den avslutande sessionen vid konferensen 
till att söka konsensus om frågor som höjer sig till en nivå där konferensen 
uppenbarligen vill fatta beslut om dem, precis som idén som resulterade i det här 
förslaget var 2010. Styrelsen kommer att tydligt uttala sin förståelse och avsikt i 
frågan och vi kommer att söka konsensus genom en diskussion och genom 
preliminär röstning. 

Frågor som kräver ändringar i konferenspolicy kommer att bordläggas till nästa 
konferens genom CAR och CAT processerna och tas upp för behandling vid 
ärendesessionen vid konferensen. 

Vänligen kom ihåg att det här bara är ett första steg och kommer att kräva 
diskussioner vid WSC 2012 om vad som fungerade bra och vad som inte fungerade 
och vad vi skulle vilja se hanterat på det här sättet i framtiden.  

Förslag A: Carolina Region: Att NA:s gemenskap och WSC överväger ett 
förslag att skapa skrivet servicematerial med syfte att bistå medlemmar i NA 
som helhet i (1) hur man aktivt deltar i litteratur och publiceringsprocesser 
såväl som (2) att ha resursmaterial tillgängligt för att tillhandahålla vägledning 
för att utveckla litteratur och publikationsprocesser lokalt. 

Avsikt: Att förstärka och bredda gemenskapens servicematerial för utveckling, input 
och granskningsprocesser av våra tryckta publikationer: informationspamflet-
ter, servicerelaterade pamfletter, servicemanualer/handböcker, tidskrifter, 
nyhetsbrev och annat skrivet material som är för NA gemenskapens goda. 

Regionens motivering: NA litteratur, skriven av beroende och för beroende, talar med 
stora ord till beroende och för beroende, men det finns för närvarande inget 
servicematerial för att engagera sig i dessa ansträngningar. 2010-års CAR 
hade fyra motioner för att definiera kontinuitet och diskussion vid en WSC 
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session bidrog till att klargöra de processer vi har idag, men det kvarstår 
otydligheter gällande engagemanget av den globala gemenskapen.  

Hur kan vi tillhandahålla bästa arbetssätt och exempel för att mer effektivt 
samla innehåll och hålla olika workshops i lokala gemenskaper? 

Vilka exempel finns för livscyklerna för olika litteraturprojekt? Kan vi illustrera 
hur man lämnar in förslag och idéer, planerar projekt, återkopplingsprocesser 
och metoder, förberedelse av källmaterial, flödesscheman för projektteamet, 
gemenskapens granskning och input, processen för beredning av råtexten, 
prioriterings och beslutfattandeprocesser? 

Vilka är de bästa arbetssätten för att utveckla lokala resursmaterial?   

Tillhandahålla material som beskriver våra processer för publicering och tillhö-
rande utvecklingsprocesser för gemenskapsgodkända, konferensgodkända, 
styrelsegodkända så väl som publikationer som NA Way Magazine, NAWS News 
och bulletiner. 

Litteraturutvecklingsprojekt kan skapa forum som engagerar medlemmars 
delaktighet i världsvida projekt. Gruppengagemang ger en känsla av ägande 
och konsensus som många kan se saknas i serviceansträngningar i NA som 
helhet. Kontakt och delaktighet begränsar ”vi” och ”dom” tänkande. Att ha en 
bred bas för den väldiga rikedomen av erfarenhet och andlig medvetenhet i 
vår världsvida gemenskap genom förstärkt deltagande och kommunikation 
skulle kunna föra med sig större konsensus, mångfald och rikhaltighet till alla 
våra litteratur/publikations initiativ. Det är vår förhoppning att fler medlemmar 
runt om i världen bidrar till processen i all vår litteratur och alla publikationer.  

Världsservicestyrelsens respons: Det här förslaget ansluter sig till det som har varit 
en pågående konversation som vi haft angående litteraturutveckling. Det är 
en spännande tidpunkt att tänka på att delta i litteraturprojekt eftersom sättet 
som gemenskapens röst bäst kan fångas tycks vara under förändring. Det 
fanns en tid då vi kunde använda oss av granskning och input som den 
huvudsakliga möjligheten för gemenskapen att påverka en text, men för det 
mesta tenderar input på en färdigställd råtext finjustera den snarare än att 
forma om innehållet från grunden. Vi har experimenterat med olika metoder 
för att i ett tidigare skede öka gemenskapens delaktighet i skapandet av 
litteratur.  De senaste litteraturprojekten har använt sig av diskussionsforum, 
workshops, fokusgrupper och annat—allt mer effektivt. Gemenskapen har allt 
bättre kunnat utforma riktningen för projekten och faktiskt bidra med ord och 
idéer i början av ett projekt och inte bara ge sin syn på eller polera upp 
färdigkonstruerat material. Living Clean essän i den här CAR:en (se sidan 17) 
berättar mera av den här historien om hur litteraturutvecklingen är under 
förändring.  

Processen har varit olika för varje projekt, men vi lär oss mer och mer om vad 
som tycks fungera och vad som är mindre effektivt. Vi har också sett ett ökat 
antal medlemmar, särskilt medlemmar utanför USA, svara på våra enkäter om 
litteraturbehov. Carolinas förslag är helt i linje med den här entusiasmen och 
förändringen. Vi håller med om att vårt servicematerial inte har hållit jämna 
steg med de här förändringarna i litteraturutveckling. Behovet som uttrycks 
här är verkligt och under varje cykel inkluderar vi tillsammans med de andra 
projektplanerna en projektplan för servicematerial. 2010-års Världs-
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servicekonferens godkände projektplanen för servicematerial som talade om 
det akuta behovet för en konvent- och evenemangshandbok och vår känsla 
för den prioriteringen har inte förändrats under de två år som gått. Men 
realiteten är att vi fortfarande har för lite resurser—pengar, människor och 
tid—för att åstadkomma något av de här projekten. Vi gillar det här förslaget 
och vi rör oss i den här riktningen. Med varje projekt har vi försökt använda 
oss av fler metoder för att engagera gemenskapen och har försökt göra det 
lättare att delta genom att till exempel lägga ut redskap på nätet eller 
använda workshops och diskussionsforum. Men våra idéer är fortfarande i 
förändring och i dagsläget har vi inte riktigt resurserna att prioritera det här 
som ett formellt redskap eller en samling formella redskap.  

Förslag B: Hawaii Region: Att producera en publikation i bokformat som heter 
'The NA WAY: Celebration Edition' och utgörs av en samling artiklar som 
publicerats i NA WAY mellan 1982-2012.  

Avsikt: Att publicera litteratur i bokformat med ett urval av tillfrisknandebudskap 
illustrerade av redan granskade och publicerade artiklar som medlemmar 
bidragit med under de senaste trettio åren av tillfrisknande i NA Way. 

Regionens motivering: NA WAY magasinet firar trettio år 2012. Många artiklar i 
magasinet är personliga berättelser från medlemmar om deras erfarenhet av 
tillfrisknande i sina dagliga liv. Ett stort antal av artiklarna tar upp frågor i 
tillfrisknandet som inte finns beskrivna någon annanstans i vår litteratur i 
narrativ format. I narrativ eller berättelseformat kan de här artiklarna tjäna 
som ett komplement till Living Clean: The Journey Continues. Utöver det har 
artiklar som publicerades i tidiga nummer av NA Way ett historiskt värde 
eftersom de beskriver tillfrisknandeprocessen och NA:s tillväxt under en unik 
era. En del artiklar erbjuder djupgående analyser av tillfrisknandebegrepp och 
har värde som informativa essäer. Taget som helhet har NA Way publicerat 
många medlemmars erfarenheter med allt från det humoristiska till det djupt 
andliga. På grund av detta skulle en publicerad samling av artiklar valda ur NA 
Way:s enorma bibliotek kunna föra budskapet vidare i den föreslagna 
samlingen. 

Vidare: NA Way har genom sin historia varit direkt under världskonferensens 
kontroll genom flera olika processer. Artiklar som publiceras i NA Way är inte 
konferensgodkänd litteratur utan kan snarare ses som konferensgranskad 
litteratur. Som sådan har de klarat provet att vara trogna våra 
steg/traditioner/koncept. I motsats till ett litteratur projekt som har utvecklats 
från grunden, skulle den föreslagna NA Way samlingen innehålla en 
uppsättning arbeten som har fördelen att redan vara granskade och 
redigerade.  

Som slutsats är avsikten med den här motionen att återpublicera artiklar som 
avspeglar tillfrisknandeerfarenheten hos NA medlemmar i ett bokformat för 
att föra vidare budskapet ännu längre. En andra avsikt är att skapa en 
publikation i bokformat på ett mycket kostnadseffektivt sätt. 

Världsservicestyrelsens respons: Det här förslaget framkallade en bra diskussion på 
vårt styrelsemöte. Som ett resultat planerar vi att introducera en 
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”tillbakablicks artikel” kanske i den elektroniska versionen av NA Way där vi 
löpande skulle kunna återpublicera en del av tidskriftens tidigare artiklar. 

Vi tror däremot inte att en samlingsbok är en bra idé i dagsläget. Medan det 
är sant att återpublicering av NA Way artiklar på vissa sätt skulle vara mindre 
arbetskrävande än att utveckla nytt material för ett NA projekt, är sådana 
företag faktiskt inte så kostnadseffektiva som man kan tro. Kostnaderna för 
redigering, produktionsprocessen och den faktiska publikationen av 
materialet är inte försumbara. Det kanske inte är det mest ansvarfulla 
användandet av medel, särskilt om man betänker att råtexten för Living Clean 
såväl som den personliga erfarenheten i sjätte upplagans Basic Text redan tar 
upp många av ämnena i NA Way artiklarna. Utöver det togs den här idén inte 
upp i någon av våra nyligen genomförda litteraturenkäter. Vi anser att det är 
vårt ansvar att prioritera de viktigaste litteraturbehoven först.  

Förslag C: Tejas Bluebonnet Region: Att styrelsegodkänd litteratur tydligt 
markeras på framsidan med ”servicerelaterat material” och inte är menat att 
läsas under tillfrisknandemöten. 

Avsikt: Att ytterligare tydliggöra för gemenskapen att det här inte är 
gemenskapsgodkänd litteratur och därför inte menad att användas på 
tillfrisknandemöten. Vi anser att den befintliga märkningen på baksidan i 
ganska liten stil inte när synbar nog för medlemmar som inte känner till eller 
förstår skillnaden. Att även om det förklaras i GTWS är det inte många 
medlemmar som läser den servicehandboken.  

Världsservicestyrelsens respons: Vi stödjer avsikten och andan av det här förslaget. 
Vi håller med om att servicepamfletterna ska vara tydligt urskiljbara från 
annan litteratur. Allt från att de publicerades bestämde vi att formatet och 
layouten skulle göras påtagligt annorlunda än annan litteratur. 
Servicepamfletterna har ett lite större format än standardpamfletterna och 
framsidorna är designade för att likna varandra men skilja sig från all annan 
NA litteratur. De är enkelt märkta “World Board-approved” men vi förstår oron 
som uttrycks i förslaget, att kanske inte alla förstår vad som menas för 
användningen av pamfletterna. Vi skulle vilja föreslå ett tillägg med en 
beskrivande formulering från A Guide to World Services in Narcotics 
Anonymous på baksidan av pamfletterna så att det under World Board-
approved symbolen skulle kunna stå, “Servicepamfletter bör användas av 
medlemmar, grupper och servicekommittéer som en resurs snarare än att 
läsas på ett NA-möte”. Vi har redan lagt till den här förklarande texten till den 
nya servicepamfletten om sociala media och kommer att lägga till den på alla 
nya servicepamfletter eller när vi trycker nya exemplar av de befintliga 
servicepamfletterna. 

För mer bakgrund om servicepamfletterna, se dokumentet “History of the 
Board Approval Track” på vår hemsida: http://www.na.org/admin/include/ 
spaw2/uploads/pdf/servicemat/Board_Approval_Track_History.pdf.  

http://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/servicemat/Board_Approval_Track_History.pdf
http://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/servicemat/Board_Approval_Track_History.pdf
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Förslag D: South Brazil Region: Att medlemmar som önskar få NA Way 
magasinet i pappersformat betalar en prenumerationsavgift för att täcka 
kostnaderna för tryck och frankering. 

Avsikt: Att sprida kostnaden för tryckning och frankeringen för pappersformatet bland 
medlemmar som önskar få den i det formatet snarare än att NAWS står för 
den kostnaden. 

Världsservicestyrelsens respons: Vi uppskattar att budskapet om behovet av ett 
kostnadseffektivt NA Way har hörts klart och tydligt. Lyckligtvis tycks vår 
nuvarande strategi för att hålla tillbaka kostnaderna för publicering och 
distribution fungera. Prenumerationer på pappersversionen har gått ner till 
15% av vad de var vid WSC 2010 och e-prenumerationerna har gått upp till 
159% jämfört med 2010-års siffror. (Ni kan e-prenumerera på NA Way här 
http://www.na.org/?ID=subscribe.) Våra kostnader för engelska är 16% av 
vad de var före 2010-års konferens och våra distributionskostnader är bara 
ungefär 13% av de gamla siffrorna. Vi har redan sparat 100 000 dollar per år. 

På ytan kan det verka som om en prenumerationsavgift skulle bidra till att 
spara mera av kostnaden för att publicera pappersversionen av NA Way 
magasinet, men i verkligheten har det aldrig haft tillräckligt stor attraktion för 
att göra betalda prenumerationer till ett hållbart alternativ, särskilt när man 
räknar med arbetstid och processkostnader. I det förflutna har vi flera gånger 
försökt öka prenumerationerna, bredda innehållet och tillhandahålla 
motivering för betalda prenumerationer, men vi har aldrig kunnat göra en 
sådan modell värd ansträngningen.  

NA Way har vår största distributionslista och vi tror att det finns ett stort värde 
i att nå ut med den. Vi skulle avsky att förlora förmågan att kommunicera med 
så många av våra medlemmar på en gång, särskilt nu när ekonomin är 
förbättrad. Vid den förra konferensen visade en preliminär röstning starkt stöd 
för att be om donationer för att minska kostnaderna för NA Way. Det kanske 
vore ett mer välbetänkt sätt att gå vidare, givet att obligatoriska betalda 
prenumerationer inte verkar kostnadseffektivt.  

Förslag E: Upper Midwest Region: Vår idé är att gå tillbaka till diskussioner om 
att Världstyrelsens medlemmar inte längre ska ha rätt att rösta vid 
Världsservicekonferensen.  

Regionens motivering: Den här tanken, eller andra liknande, har förts fram i 
motionsform elva gånger inför Världsservicekonferensen sedan 1989. För 
närvarande pågår en förändring i vårt servicesystem, vi rör oss mot att bli en 
enhet med konsensusbaserat beslutsfattande i motsats till det vi för 
närvarande har med motioner, för och emot, och istället idéer, förslag och 
propåer. 

Faktum är att Världsservicestyrelsens medlemmar bara röstar under nya 
ärenden. Men styrelsens medlemmar som helhet har gjort rekommendationer 
om vad de tror skulle vara bäst för gemenskapen när det gäller motioner i 
(CAR:en) Conference Agenda Report, eller som det de prövar i år med tankar, 
idéer och förslag. Det tycks för många beroende som om Världs-

http://www.na.org/?ID=subscribe
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servicestyrelsens medlemmar kan ge input i beslutsfattandeprocessen genom 
att erbjuda förslag att anta eller inte anta.  

Vi föreslår helt enkelt att vi kollektivt, som en världsserviceenhet, tar oss en 
titt till på den här röstningsprocessen. Vi erbjuder ett förslag att 
styrelsemedlemmarna inte längre ska ha individuella röster. Vi skulle vilja se 
att styrelsens medlemmar stiger fram i ledarskapspositioner i Anonyma 
Narkomaner och ”visar oss, inte talar om för oss” hur man når ett kollektivt 
samvete och blir ett levande exempel som vi kan ha som mönster.  

Vi anser att det här kommer att leda oss till att fullfölja avsikten med en 
motion som överlämnades 2010 som bad om ”att tillhandahålla en mer 
andlig metod för att behandla ärenden”.  

Den här motionen hade sitt ursprung i en grupp och gick till distriktsnivå och 
stöddes av Anonyma Narkomaners Upper Midwest Region. 

Världsservicestyrelsens respons: Det sjunde konceptet förklarar att “Alla medlemmar 
i en serviceenhet bär ett betydande ansvar för den enhetens beslut och ska 
ges möjlighet att till fullo delta i dess beslutsprocesser”. Konsensusbaserat 
beslutsfattande baseras på principen om fullt deltagande för alla medlemmar 
i ett beslutsfattande enhet. Tanken är att bättre beslut fattas när alla röster 
hörs. För att minska rätten för deltagande för Världsservicestyrelsens 
medlemmar, som är valda av konferensen, i konsensus intresse, verkar gå 
emot andan av CBDM och principerna i koncepten.  

Så som den regionala motiveringen nämner har den här idén varit uppe i 
CAR:en elva gånger. Vi är inte säkra på vad som har förändrats, med om 
konferensen önskar gå tillbaka till ämnet om vem som har rätt att rösta, 
kommer vi inte att ställa oss i vägen för en sådan diskussion. Faktum är att vi 
2004 röstade emot ett moratorium på motioner om styrelsens rösträttigheter 
eftersom vi anser att policy inte skapar tillit och vi stödjer att konferensen 
arbetar sig igenom och beslutar vad det än är som behöver beslutas. Vår 
förhoppning är att WSC fortsätter att gå i en riktning där vi fattar beslut genom 
diskussioner och konsensus mer än debatt och parlamentariska manövrar. Vi 
tror inte att en begränsning av deltagande kommer att föra oss dit snabbare. 
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Sammafattningsblad för 2012-års WSC 
Motioner, resolutioner, preliminära röstningar 

& förslag 

Världsstyrelsens resolutioner 
Resolution 1.  Våra serviceansträngningar kommer att utföras inom ett system som 

inkluderar struktur, processer, människor och resurser. 

Resolution 2.  Servicesystemet är gruppfokuserat och inkluderar en serviceenhet 
på lokal nivå som uteslutande ägnar sig åt att behandla 
gruppangelägenheter.  

Resolution 3.  Utbildning och mentorskap av betrodda tjänare är väsentliga 
funktioner av vårt servicesystem.  

Resolution 4. Serviceenheterna är ändamåls- och visionsdrivna.  

Resolution 5.  Serviceenheter arbetar tillsammans i nyttjandet av 
planeringsprocesser för att organisera och samordna sina 
ansträngningar.  

Resolution 6.  Serviceenheter fattar beslut genom konsensus.  

Resolution 7.  Servicestrukturen inkluderar lokala serviceenheter, serviceenheter 
för stat/nation/provins och mellanliggande enhet om så behövs. 
Serviceenheter följer etablerade geografiska gränser. De är inte 
självutsedda utan skapas utifrån behov i samverkande 
planeringsprocesser och överenskommelser med andra 
serviceenheter som påverkas på nästa nivå av service.  

Resolution 8.  Stat/nations/provins gränser är de huvudsakliga kriterierna för att 
säte vid Världsservicekonferensen (WSC) ska övervägas.  

Världsstyrelsens preliminära röstningar 
a) Det finns en liten, grannskapsstor enhet som ägnar sig helt åt gruppernas behov. Det här 

forumet, som normalt inte är del av delegeringskedjan, är informellt till naturen och fungerar 
medelst samtal och inte formellt beslutsfattande. (Se sidan 56 för en detaljerad beskrivning 
av enheten tillägnad gruppstöd.) 

b) Grupper skickar en delegat till kvartalsvisa lokala planeringsmöten. Ett av dessa möten är en 
gruppsammankomst där alla intresserade medlemmar uppmuntras att delta och där input 
ges för att hjälpa till att planera serviceaktiviteter för kommande cykel. (Se sidan 61 för en 
detaljerad förklaring av en lokal serviceenhet.) 

c) Service samordnas av en lokal servicestyrelse och utförs av medlemmar, kommittéer och 
projektarbetsgrupper som rapporterar till styrelsen. 

d) Lokala serviceenheter följer kommun, stad, eller samhällsgränser där det är praktiskt. (De är 
mycket större enheter än de gruppforum som nämndes ovan och i många fall större än de 
nuvarande DSK:erna.) 

e) Man kommer överens om gränserna för de lokala serviceenheterna på stats eller nations 
nivå. 

f) Planeringscykler synkroniseras från en nivå till en annan (lokal till stat till global) såväl som 
på varje nivå.  

g) När servicebehov inte effektiv kan uppnås av lokala serviceenheter och stat/nations/provins 
enhet kan en mellanliggande nivå läggas till. (Se sidan 64 för en detaljerad förklaring av ett 
mellanliggande serviceenhet.) 
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h) De flesta stater, provinser eller nationer har en serviceenhet som täcker hela staten, 
provinsen eller nationen och som ansvarar för offentliga relationer på den nivån och 
samordnar sådant som utbildning i alla lokala serviceenheter. (Se sidan 67 för en detaljerad 
förklaring av serviceenheter på stat, provins och nations nivå.) 

i) Zongränser beslutas om genom en samverkansprocess med närliggande NA-gemenskaper, 
andra zoner och WSC.  

Världsstyrelsens motioner 
Motion 1: Att godkänna boken Living Clean: The Journey Continues som finns i bilaga B. 
Motion 2: Att tillåta Världsservicestyrelsen göra icke-substantiella korrigeringar av 
gemenskapsgodkänd litteratur, som inte inverkar på den ursprungliga innebörden av den 
gemenskapsgodkända texten och som rättar typogratiska fel, föråldrade referenser, referenser till 
föråldrad litteratur och andra liknande korrigeringar. Världsservicestyrelsen ska anmäla sådana 
åtgärder före publicering.  
Motion 3: Att tillåta World Board att bunta, göra utdrag och packetera om gemenskapsgodkänd 
litteratur utan ändringar i texterna i sig. World Board kommer att anmäla dessa åtgärder innan 
publicering.  
Motion 4: Att ge World Board möjligheten att skapa och förbättra förstärkta elektroniska och digitala 
versioner av texter som inkluderar tilläggsmaterial eller länkar till annat NA material. World Board 
ska anmäla sådana förstärkningar innan publicering.  
Motion 5: Att hålla NA:s Världskonvent vart tredje år med början 2018 och alternera mellan platser i 
och utanför Nordamerika enligt följande och beskrivet i den reviderade Världskonventkartan i bilaga C.  

Regionala förslag 
Förslag A: Carolina Region: Att NA:s gemenskap och WSC överväger ett förslag att skapa skrivet 
servicematerial med syfte att bistå medlemmar i NA som helhet i (1) hur man aktivt deltar i litteratur 
och publiceringsprocesser såväl som (2) att ha resursmaterial tillgängligt för att tillhandahålla 
vägledning för att utveckla litteratur och publikationsprocesser lokalt. 
Förslag B: Hawaii Region: Att producera en publikation i bokformat som heter 'The NA WAY: 
Celebration Edition' och utgörs av en samling artiklar som publicerats i NA WAY mellan 1982-2012.  
Förslag C: Tejas Bluebonnet Region: Att styrelsegodkänd litteratur tydligt markeras på framsidan 
med ”servicerelaterat material” och inte är menat att läsas under tillfrisknandemöten. 
Förslag D: South Brazil Region: Att medlemmar som önskar få NA Way magasinet i pappersformat 
betalar en prenumerationsavgift för att täcka kostnaderna för tryck och frankering. 
Förslag E: Upper Midwest Region: Vår idé är att gå tillbaka till diskussioner om att Världstyrelsens 
medlemmar inte längre ska ha rätt att rösta vid Världsservicekonferensen.  
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Ordlista 
Biennial 

Något som sker vartannat år.  

Candidate Profile Reports (CPRs) (Kandidatprofiler) 
Ett paket som innehåller information (personliga rapporter) på var och en av de 
kandidater som nomineras av Human Resource Poll för övervägande till val av WSC. De 
här rapporterna är menade att hjälpa konferensdeltagarna i deras utvärdering av 
kandidaterna. 

Conference Agenda Report (CAR) (Konferensens agenda rapport) 
En publikation som består av ärenden och frågor som kommer att övervägas under det 
biennala WSC-mötet. CAR:en ges ut minst 150 dagar före öppnandet av konferensen, 
med översatta versioner utgivna minst 120 dagar före. Den första delen av CAR är på 
alla publicerade språk, tillgänglig utan kostnad på nätet, på http://www.na.org. 
conference. 

Conference Approval Track (CAT) (Material för konferensens godkännande) 
Ett begrepp som används för att beskriva frågor som skickas till konferensdeltagare 90 
dagar före Världsservicekonferensen. Det som inkluderas är alla eventuella förslag för 
att ge nya regioner säte vid WSC, budgetförslaget och projektplanerna för den 
kommande konferenscykeln, samt allt material som presenteras för övervägande under 
processen för godkännande av servicematerial. 

Conference-approved (Konferensgodkänt) 
NA handböcker och servicehäften som tenderar att överföra NA:s grundläggande idéer 
om givna delar inom service. Dessa texter har antingen sänts ut för granskning och input 
eller inte, beroende på den specificerade projektplanen som presenterats för WSC, och 
inkluderas alltid i Conference Approval Track-materialet för godkännande vid den 
kommande WSC. Både Konferensgodkänt och World Board-godkänt material är menat 
att visa hur man implementerar eller sätter i verket de principer som fastställts i NA:s 
kärnfilosofi och i Gemenskapsgodkänt material. 

Conference Cycle (Konferenscykel) 
De två åren mellan konferenser. För den nuvarande konferensen hänvisar det till de två 
räkenskapsåren som löper från 1 juli 2010 till 30 juni 2012.  

Conference Participants (Konferensdeltagare) 
I syfte att fatta beslut definieras konferensdeltagare som regiondelegater och 
medlemmar av Världsservicestyrelsen. Endast delegater röstar i gamla ärenden som har 
tagits upp i Conference Agenda Report. 

Conference Report (Konferensrapport) 
Den fullständiga rapporten av alla världsserviceaktiviteter som skickas till deltagare i 
WSC. Delegater och regioner får också publicera rapporter här. Ges vanligen ut två 
gånger om året. Postas till konferensdeltagare och prenumeranter och läggs också ut på 
www.na.org. Marsnumret innehåller alltid styrelse- HRP- och regionrapporter. 

Environmental Scan (Omvärldsundersökning) 
En omvärldsundersökning är en del av processen för strategisk planering. På NAWS ser 
vi vartannat år, före skapandet av den strategiska planen, på interna och externa 
faktorer som kan påverka det arbete vi har möjlighet att utföra eller som vi önskar åta 
oss eller prioritera. 

http://www.na.org.conference/
http://www.na.org.conference/
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Fellowship-approved (Gemenskapsgodkänt) 
Som det förklaras i GWSNA: “Allt NA-tillfrisknandematerial är Gemenskapsgodkänt. Det 
innebär att det utvecklas av NA World Services, skickas ut till gemenskapen för 
granskning och input och skickas slutligen också ut för godkännande av gemenskapen i 
Conference Agenda Report. . . . Det gäller alla tillfrisknandeböcker, tillfrisknandehäften 
och tillfrisknandepamfletter som etablerar eller förändrar det filosofiska 
förhållningssättet eller NA:s principer.” 

Fellowship Development (Gemenskapsutveckling) 
Vi ägnar oss åt ett stort antal aktiviteter som är riktade till medlemmar och/eller 
utformade för att hjälpa NA-gemenskaper i deras ansträngningar att föra vidare vårt 
budskap och vår vision. Det här inkluderar, men är inte begränsat till, publikationer 
såsom The NA Way och Reaching Out, workshops ute i gemenskapen, offentlig relations 
aktiviteter, att svara på e-post och telefonsamtal från medlemmar samt gratis eller 
nedsatt pris på litteratur. Vi kallar alla dessa aktiviteter gemenskapsutveckling eftersom 
det är vad de syftar till.  

Fellowship Intellectual Property Trust (FIPT) 
En juridisk förvaltning som tjänar som förvaltare av NAs tillfrisknandelitteratur och logon 
(varumärken). Dokumentet som utgör FIPT kallas för ett förvaltningsinstrument, det 
förklarar hur NA:s litteratur och varumärken handhas och skyddas till fördel för 
gemenskapen som helhet. Godkänd av gemenskapen i april 1993. 

Guide to Local Services in Narcotics Anonymous, A (GLS) 
En service handbok, godkänd 1997, menad att tjäna som en resurs för NA-grupper, 
distrikt, regioner och deras underkommittéer i att upprätta och tillhandahålla lokal 
service.  

Guide to World Services in NA, A (GWSNA)  
En sammanställning av policybeslut som har godkänts av Världsservicekonferensen, 
inklusive riktlinjer för WSC. Namnet ändrades från A Temporary Working Guide to Our 
World Service Structure (TWGWSS) 2002. Dess föregångar TWGSS, publicerades första 
gången 1983 som en tillfällig efterföljare till NA Service Manual (också känd som The NA 
Tree), vilken i sin tur publicerades 1976. 

Human Resource Panel (HRP) 
Tillhandahåller Världsservicekonferensen med en lista på kvalificerade kandidater för val 
till Världsservicestyrelsen, Human Resource Panel och WSC:s biträdepositioner. Är också 
ansvarig för administrationen av World Pool. Består av fyra personer som väljs av WSC.  

IP 
Förkortning av informationspamflett. 

Issue Discussion Topics (Ämnesfrågor för diskussion) 
Specifika ämnen som väljs av WSC som har att göra med gemenskapen som helhet och 
ska diskuteras av gemenskapen under nästa konferenscykel.  

Living Clean: The Journey Continues 
Det här är ett pågående litteraturprojekt som arbetar med texten till en bok om våra 
dagliga liv tom tillfrisknande beroende med ämnen som sträcker sig från “våra fysiska 
jag” till “att leva andligt”. Godkännandeformatet publicerades i april 2011. 
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NA Way Magazine, The 
The NA Way Magazine som publiceras varje kvartal erbjuder för närvarande artiklar om 
service, tillfrisknandeinriktade berättelser och underhållning såväl som ett kalendarium 
för internationella NA-evenemang. Tillgänglig efter förfrågan på engelska, franska, 
portugisiska och tyska och finns också på www.na.org . 

NAWS 
Hänvisar till Narcotics Anonymous World Services, det juridiska namnet på världsservice. 

NAWS News 
Ett nyhetsbrev som skickas ut av Världsservicestyrelsen efter varje styrelsemöte och 
rapporterar om deras nuvarande aktiviteter. Publiceras på engelska, franska, tyska, 
portugisiska, spanska och svenska. Skickas till alla konferensdeltagare, registrerade 
distrikt och regioner och finns också på www.na.org. 

Project Plan 
Utvecklas av Världsservicestyrelsen för alla tänkbara, icke-rutinmässiga världsservice-
projekt. Inkluderar den föreslagna omfattningen av Projektet, budget och tidsram. 
Inkluderas I Conference Approval Track materialet som del av budgeten. 

Public Relations (Offentliga relationer) 
Att skapa och upprätthålla relationer med medlemmar, professionella, familjer och nära 
och kära i en ansträngning att mera effektivt föra budskapet om tillfrisknande vidare. 

RBZs 
Kandidater till positioner inom världsservice som har föreslagits för Human Resource 
Panel för deras övervägande av regioner, Världsservicestyrelsen eller zoner. Dessa 
potentiella kandidater intervjuas vid sidan av och efter alla initiala neutrala 
urvalsprocesser. 

Regional Assembly (Gruppsammankomst) 
En samling av gruppservicerepresentanter (GSR:er) och regionkommittémedlemmar 
(RKM:er) som halls av RSK, för att diskutera frågor som påverkar NA över hela världen, 
vanligen som en förberedelse för det biennala WSC-mötet. Regiondelegaten väljs ibland 
vid sammankomsten. 

Regional Delegate (RD) 
Närvarar vid WSC som en röstande delegat från en NA-region (eller likvärdigt 
serviceenhet). Är ansvarig för att bidra till kommunikationen mellan regionen och 
världsservicen under hela konferenscykeln. 

Regional Proposals (Regionala förslag) 
En idé som lämnats in av en regional service kommitté för att inkluderas i Conference 
Agenda Report och övervägas vid Världsservicekonferensen.  

Regional Service Committee (RSC) (Regionservicekommitté (RSK)) 
En enhet som samlar den kombinerade serviceerfarenheten hos ett antal närliggande 
distrikt för att ömsesidigt stödja dessa distrikt. Består av RKM:er, regiondelegat, 
alternerande delegat och andra enligt behov. 

Resolution 
Resolutioner kräver principöverenskommelser snarare än någon specifik handling vid en 
särskild tidpunkt. Motioner kräver specifika handlingar, resolutioner etablerar den 
begreppsmässiga grunden för eventuella framtida förändringar.  

http://www.na.org/
http://www.na.org/
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Service System 
NA:s service system består av fyra huvudsakliga komponenter: människor, processer, 
resurser och struktur. Ett var våra nuvarande projekt fokuserar på att skapa och utforma 
en diskussion för alternativ till eller förbättringar av vårt nuvarande servicesystem. 

Service System Proposal Report (Rapport för servicesystem förslag) 
Ett dokument som innehåller idéerna och rekommendationerna för förändringarna i NA:s 
servicesystem. De här idéerna utvecklades och formulerades som en del av Service 
System Projektet för att tillhandhålla en bakgrund för att diskutera resolutioner och 
preliminära röstning vid 2012-års Världsservicekonferens. 

Service Pamphlets (Servicepamfletter) 
En pamflett som tar upp olika frågor som har att göra med service i NA och är tänkt att 
användas som en resurs för grupper och serviceenhet. Dessa pamfletter utvecklas, 
sänds ut till delegaterna för en nittiodagars granskningsperiod och godkänns av 
Världsservicestyrelsen som också kan revidera dem om det skulle behövas. De är 
styrelsens bästa försök att samla en del av vår gemenskaps mest framgångsrika 
arbetssätt när vi har att göra med känsliga eller svåra frågor.  

Strategic Plan (Strategisk plan) 
En långsiktig strategi för världsservice att tillhandahålla ny eller förbättrad service och 
stöd som faciliterar fortsättningen och tillväxten av Anonyma Narkomaner runt om i 
världen. Projektplanerna härstammar ur målen i den strategiska planen. 

Straw Poll (Preliminär röstning) 
En icke-bindande röstning som genomförs för att mäta den allmänna åsikten hos 
konferensen om något särskilt ämne eller någon särskild idé. 

Twelve Concepts for NA Service (Tolv koncept för NA-service) 
Grundläggande NA-principer som vägleder grupper, styrelser och kommittéer i 
serviceangelägenheter. Godkänd av WSC 1992, publicerad med essäer och studiefrågor 
som ett häfte med samma titel. 

Workgroups (Arbetsgrupper) 
Små arbetsenhet inom Världsservicestyrelsen skapade för ett särskilt syfte. 

World Board (Världsservicestyrelsen) 
Världsservicestyrelsen är servicestyrelsen för Världsservicekonferensen. Styrelsen 
tillhandahåller stöd för Anonyma Narkomaners gemenskap i dess ansträngningar att 
föra vidare NA:s budskap. Överser aktiviteterna inom NA:s världsservice, inklusive vårt 
huvudsakliga servicecenter, World Service Office. Styrelsen förvaltar också för NA- 
gemenskapens räkning rättigheterna för all dess materiella och immateriella egendom 
(vilket inkluderar litteratur, logon, varumärken och copyright rättigheter) i enlighet med 
gemenskapens vilja så som den uttrycks genom WSC. 

World Board-approved (Världsservicestyrelsegodkänt) 
Servicerelaterade informationspamfletter och redskap som godkänts och publicerats av 
Världsservicestyrelsen. Det här materialet innehåller praktisk erfarenhet som samlats in 
från gemenskapen om hur vi ska tillämpa en del av de principer som finns i NA:s 
gemenskapsgodkända och konferensgodkända material. 

World Pool 
En pool av medlemmars service resuméer (World Pool Information Forms) som visar en 
mångfald tillfrisknande och servicerelaterade erfarenheter såväl som alla förmågor som 
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är nödvändiga för att framgångsrikt fullfölja uppdrag på världsnivå. Alla medlemmar med 
mer än fem års drogfrihet är behöriga och uppmuntras att fylla i informationsformuläret.   

World Service Conference (WSC) (Världsservicekonferensen) 
Konferensen är inte en enhet, det är ett evenemang—sammankomsten av NA:s 
gemenskap från runt om i världen. Vartannat år möts regiondelegater, medlemmar från 
Världsservicestyrelsen och verkställande direktören för World Service Office för att 
diskutera viktiga frågor för Anonyma Narkomaner gemenskap. Världsservicekonferensen 
är den punkt i vår servicestruktur där rösten för NA som helhet kan höras gällande frågor 
och angelägenheter som påverkar vår världsvida gemenskap. Konferensen är ett 
redskap för gemenskapens kommunikation och enighet; ett forum där vår gemensamma 
välfärd självt är ärendet för mötet. 

World Service Office (WSO) (Världsservicekontoret) 
Namnet på den fysiska platsen för det främsta servicecentrat för NA:s världsservice. 
Huvudkontoret finns i Chatsworth (Los Angeles), Kalifornien, USA, med lokala kontor i 
Ontario, Belgien, Iran och Indien. WSO trycker, lagerhåller och säljer NA:s gemenskaps- 
och konferensgodkända litteratur, servicehandböcker och annat material. 
Tillhandahåller stöd för nya NA-grupper och NA-gemenskaper i utveckling. Tjänar som ett 
kunskapscenter för information om NA. 

World Service Office (WSO) (Världsservicekontoret) 
Namnet på den fysiska platsen för det främsta servicecentrat för NA:s världsservice. 
Huvudkontoret finns i Chatsworth (Los Angeles), Kalifornien, USA, med lokala kontor i 
Ontario, Belgien, Iran och Indien. WSO trycker, lagerhåller och säljer NA:s gemenskaps- 
och konferensgodkända litteratur, servicehandböcker och annat material. 
Tillhandahåller stöd för nya NA-grupper och NA-gemenskaper i utveckling. Tjänar som ett 
kunskapscenter för information om NA. 

WSC Cofacilitator(s) (Biträden vid Världsservicekonferensen) 
Två personer som håller i ärendemöten vid Världsservicekonferensen. Väljs av 
Världsservicekonferensen. 

Zonal Forums (Zonforum) 
Lokalt organiserade, serviceinriktade delningssessioner som tillhandahåller medel 
genom vilka NA-gemenskaper kan kommunicera, samarbeta och växa tillsammans. 
Involverar deltagare från närliggande regioner. 





 

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. 



 

Anonyma Narkomaners tolv traditioner 

1 Vår gemensamma välfärd ska komma i första hand: personligt tillfrisknande är 
beroende av NA:s enighet. 

2 För vårt gruppsyfte finns bara en högsta auktoritet—en älskande Gud som han kan 
komma till uttryck i vårt gruppsamvete. Våra ledare är endast betrodda tjänare, de 
styr oss inte.  

3 Det enda villkoret för medlemskap är en önskan att sluta använda.  

4 Varje grupp ska vara självstyrande, utom i angelägenheter som berör andra grupper 
eller NA som helhet. 

5 Varje grupp har endast ett huvudsyfte – att föra budskapet vidare till den beroende 
som fortfarande lider.  

6 En NA-grupp bör aldrig stödja, finansiera eller låna NA:s namn till någon besläktad 
inrättning eller utomstående verksamhet, så att inte pengar, egendom eller prestige 
avleder oss från vårt huvudsyfte.  

7 Varje NA-grupp bör vara helt självförsörjande och avböja bidrag utifrån.  

8 Anonyma Narkomaner ska alltid förbli icke-professionellt, men våra servicecentra 
kan anställa personal för speciella uppgifter.  

9 NA som sådant bör aldrig organiseras, men vi kan bilda styrelser och kommittéer för 
serviceverksamhet, direkt ansvariga inför dem de tjänar.  

10 Anonyma Narkomaner har ingen åsikt i yttre frågor, därför bör NA:s namn aldrig dras 
in i offentliga tvister.  

11 Vår linje i offentliga relationer grundas på attraktion snarare än på marknadsföring. 
Det är nödvändigt att vi alltid behåller personlig anonymitet när det gäller press, radio 
och film.  

12 Anonymiteten är den andliga grundvalen för alla våra traditioner, och påminner oss 
ständigt om att ställa principer framför personligheter. 

 

Tolv Traditioner återgivna för adapterig med tillstånd av AA World Services, Inc. 





 

Tolv koncept för NA–service 

1 För att fullgöra vår gemenskaps huvudsyfte har NA-grupperna förenats för att 
skapa en struktur som utvecklar, samordnar och upprätthåller service-
funktioner å hela NA:s vägnar. 

2 Det slutgiltiga ansvaret och bestämmanderätten över NA-service vilar hos NA-
grupperna. 

3 NA-grupperna delegerar till servicestrukturen den nödvändiga bestämmanderät-
ten för att fullgöra de tilldelade åtagandena. 

4 Effektivt ledarskap värderas högt i Anonyma Narkomaner. Ledaregenskaper 
bör omsorgsfullt övervägas vid val av betrodda tjänare. 

5 För varje ansvarsområde som tilldelas servicestrukturen ska klart definieras 
exakt var beslut och redovisningsskyldighet ligger.  

6 Gruppsamvetet är det andliga hjälpmedel med vilket vi inbjuder en älskande 
Gud att påverka våra beslut. 

7 Alla medlemmar i en serviceenhet bär ett betydande ansvar för den enhetens 
beslut och ska ges möjlighet att till fullo delta i dess beslutsprocesser. 

8 Vår servicestruktur är beroende av integriteten och effektiviteten i vår 
kommunikation. 

9 Alla delar av vår servicestruktur har ansvaret att i sina beslutsprocesser nog-
grant överväga alla åsikter. 

10 Varje medlem i en serviceenhet som har ett personligt klagomål mot den 
enheten, kan ansöka om återupprättelse hos samma enhet, utan rädsla för 
efterräkningar. 

11 NA-medel skall användas för att främja vårt huvudsyfte och måste hanteras 
ansvarsfullt. 

12 I enlighet med Anonyma Narkomaners andliga natur, ska vår struktur alltid 
vara tjänande, aldrig styrande. 

 

Copyright © 1999 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alla rättigheter förbehållna. 
Tolv koncept för NA-service efter modell från AA:s Twelve Concepts for World Service,  

publicerade av Alcoholics Anonymous World Services, Inc.,  
och har utvecklats specifikt för Anonyma Narkomaners behov. 
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