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NA:s världsservices Visionsuttalande

Anonyma Narkomaners världsservices alla ansträngningar 
inspireras av huvudsyftet för de grupper vi tjänar. Vårt åtagande 

vilar på denna gemensamma grund.

  Vår vision är att en dag:

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

Arbetar NA-gemenskaper över hela världen och 
NA:s världsservice tillsammans i en anda av 
enighet och samarbete för att föra vårt budskap om 
tillfrisknande vidare;

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

Som vår gemensamma känsla av de högsta strävanden som 
bestämmer vår riktning, är vår vision vår grundsten, vår referens och 

inspirerar allt vi gör. Ärlighet, tillit och goodwill är grunden för 
dessa ideal. I alla våra serviceansträngningar litar vi till 

vägledningen från en högre makt.
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Världsstyrelsens rapport 
Hälsningar från världsstyrelsen! Den här rapporten skrivs i väntan på den 29e 
Världsservicekonferensen som ska hållas från 27 april till 3 maj 2008 i Woodland 
Hills, California, USA. År 2008 är det tio år sedan Världsstyrelsen skapades. På sätt 
och vis verkar det otroligt att det redan har gått ett årtionde. Vi har åstadkommit så 
mycket tillsammans, från att implementera en strategisk planeringsprocess för 
världsservice till att utveckla ett redskap för att stärka hemmagrupper. Vi har 
utvecklat och distribuerat både servicematerial, inklusive Public Relations Handbook 
(Offentliga Relations Handboken), och tillfrisknandelitteratur. Vi har skapat 
Världsvida Workshops och hållit alla möjliga workshops runtom i världen och sett 
gemenskapen växa, särskilt i Iran där vi nu har ett Världsservicekontor. Vi har fortsatt 
att granska och förändra strukturen i världsservice, till exempel tagit bort stående 
kommittéer inom styrelsen och ändrat storleken på styrelsen. Och vi har sett många 
lokala serviceorgan börja förändra sin struktur (till exempel genom att skapa en OR 
koordinator eller genom att konsolidera sina stående kommittéer) och utveckla 
planeringsprocesser, allt i syfte att tillhandahålla mer effektiv service. 

Trots så många framgångar och så mycket positiv förändring finns det mycket arbete 
kvar att göra. Vi behöver er hjälp för att utarbeta nästa steg. Hur når vi Dem som 
saknas (se sid 14) Vilka framsteg i Vårt servicesystem ska vi bygga på (se sid 12) Hur 
kan vi göra våra litteraturprojekt mera framgångsrika (se sid 34) Temat för den här 
Världsservicekonferensen är Vår frihet, vårt ansvar och vi känner ett fortlöpande 
ansvar att gå vidare med dessa och andra frågor.  

Vårt uppdragsuttalande säger oss att konferensen är ett tillfälle då vi samlas ”för att 
främja NAs gemensamma välfärd” och vi ser fram emot den möjligheten. Kom och 
hjälp oss att fira vår frihet och dela vårt ansvar. 

Förberedelse av WSC 2008 
Vi distribuerar exemplar av Conference Agenda Report till alla konferensdeltagare 
och alla regionala servicekommittéer på vår bekostnad. Vilken NA-medlem, grupp 
eller kommitté som helst kan köpa exemplar av CARen från Världsservicekontoret 
(WSO) till en kostnad av US $11.00 eller ladda ner dokumentet från vår hemsida, 
http://www.na.org. CARen publiceras på engelska, franska, tyska, portugisiska, 
spanska och svenska. Översatta versioner kommer att publiceras i slutet av 
december 2007. Vi vill gärna se att CARen får så bred distribution som möjligt, vilket 
är skälet till att vi gör den tillgänglig  för nedladdning gratis.  

I en av våra brainstormingsessioner om den här 2008 Conference Agenda Report, 
sade verkställande direktören för NA World Services: “Det finns inget som är ett 
alltför högtsträvande mål”. Han hänvisade särskilt till våra nästkommande steg 
gällande ämnesfrågorna för diskussion, men den uppfattningen skulle kunna 
hänvisa till vilket avsnitt som helst i den här rapporten och till vilken månad som 
helst i konferenscykeln som går mot sitt slut. Dessa två år har varit fulla av 
högtsträvande mål och mycket hårt arbete för att förverkliga dem. Vi har avslutat två 
litteraturprojekt, rest till fler än fyrtio platser för att hålla sessioner och workshops, 
tagit ett extra steg i processen med ämnesfrågorna och arbetat på redskap för att 
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hjälpa grupperna att bättre uppnå sitt huvudsyfte, för att bara nämna något av det vi 
har uppnått.  

Att använda den här CARen 
Den här CARen innehåller en del frukter av det arbetet. Det här första avsnittet av 
CARen, “Förberedelse av WSC 2008,” är kanske av störst intresse för 
konferensdeltagarna. Återstoden av avsnittet är till största del ägnat åt vad som kan 
förväntas ske på konferensen och vilket ytterligare förberedande material som 
kommer inom kort. De kvarstående avsnitten av CARen består alla av motioner, 
frågor och ämnen som kommer att diskuteras, och i vissa fall, röstas om på 
konferensen. Avsnittet om ”Ämnesfrågorna för diskussion” berättar om vart och ett 
av de tre ämnena för konferenscykeln 2006–2008—Att bygga starka hemmagrupper, 
Vårt servicesystem och Vem saknas på våra möten och varför?—och ställer frågor om 
vart och ett av dem. Avsnittet om “Litteratur” innehåller motioner som har att göra 
med Basic Text och de två föreslagna pamfletterna, By Young Addicts, For Young 
Addicts och For the Parents or Guardians of Young People in NA, såväl som frågor 
om riktad litteratur och Sponsorship-boken. Nästa avsnitt, “Andra publikationer” 
berättar kort om de nya servicepamfletterna och den diskussion vi hoppas utarbeta 
för konferensen om deras innehåll och utvecklingsprocess. Slutligen avslutas vår 
rapport med en mycket kort betraktelse över den kommande cykeln. Avsnittet 
“Regionala motioner” i CARen innehåller fyra regionala motioner.  

Enligt vår sedvana har vi inkluderat en sida som innehåller en sammanfattning av 
alla motioner och diskussionsfrågor, samt också ett World Pool informationsformulär 
och en ordlista. Bilagorna innehåller tre nya litterära verk som kommer ut före 
konferensen—en sjätte upplaga av Basic Text och två pamfletter, en riktad till yngre 
medlemmar och den andra till deras föräldrar och vårdnadshavare. Den befintliga 
pamfletten, IP #13, som den föreslagna pamfletten skulle ersätta, är också 
inkluderad i bilagan liksom arbetsbladet för Att bygga starka hemmagrupper, i 
förhoppning om att denna konferens ska kunna tillhandahålla input för att göra det 
redskapet mera verkningsfullt och mera använt. (Lägg märke till att bilagorna för det 
mesta inte översätts, men att arbetsbladet för Att bygga starka hemmagruppen var 
översatt före utgivningen av denna rapport.)  

CARen ber också om er input gällande ett antal andra ämnen, såsom vem vi ska rikta 
oss till med vår litteratur, hur vi ska föra budskapet vidare till den beroende som 
saknas i våra rum och också vad som fungerar eller inte fungerar i vår 
servicestruktur.  

Att hålla CAR-workshops 
Under de senaste konferenserna har vi försökt göra det här dokumentet mera 
lättillgängligt och lättare att läsa. Vissa gånger har vi lyckats bättre än andra. Oavsett 
vad, vet vi att det är en utmaning för medlemmar och kommittéer att hålla 
workshops om en CAR som innehåller diskussionsfrågor och motioner. Medan 
insamling av resultaten av en motion oftast är så enkel som att kryssa i en ruta (”ja”, 
”nej” eller ”avstår”) kan insamlig av resultaten av en öppen fråga vara betydligt 
svårare. För att inte nämna utmaningen att hålla workshops om frågorna i sig—saker 
som kanske inte presenteras som specifika motioner eller frågor men som uppenbart 
kommer att diskuteras på konferensen—till exempel utvecklingsprocessen för 
servicepamfletterna.  
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För 2006 års CAR lade vi ut en sessionsprofil online för att hjälpa er i era 
ansträngningar att hålla workshops. Vi hoppas ha något liknande för denna 
Conference Agenda Report. Vi vet att vi behöver fortsätta utveckla redskap som 
delegater och medlemmar kan använda för att hålla workshops. Ni kan vara till stor 
hjälp i detta om ni har någon erfarenhet av CAR workshops. Om ni framgångsrikt har 
hållit en workshop om diskussionsfrågorna i CARen under gånga år (2004 eller 
2006) vill vi gärna veta vad som fungerade för er. Om ni inte har kunnat hålla 
workshops om frågorna, berätta varför. Vilken sorts redskap kan vi skapa som skulle 
hjälpa er vid insamlingen av gruppsamvete på en lokal nivå?  

I år kan ni för första gången ge era svar på CARens diskussionsfrågor online. Ni 
finner länken på vår konferenshemsida: http://www.na.org/conference. Vi välkomnar 
respons inte bara från regiondelegater, men också från medlemmar, grupper, distrikt 
och regioner. (Formuläret ber er att specificera om ni svarar som enskilda 
medlemmar eller om ni representerar ett distrikt eller en region.) Så, logga in och låt 
oss få veta vad ni tycker.  

 

En diskussionsbaserad konferens 
Hur kan vi bäst sätta ihop en CAR som kommer att stimulera till diskussion och hjälpa 
delegater att föra vidare resultaten från de diskussionerna till konferensen? Vi arbetar 
fortfarande på att besvara den frågan. Hur effektivt än det diskussionsbaserade 
formatet har varit på WSC har vi fortfarande arbete att göra för att minska klyftan 
mellan lokala NA gemenskaper och Världsservicekonferensen. Vi förblir dock 
optimistiska. Vi har trots allt kommit väldigt långt i vår omvandling till 
diskussionsbaserat beslutsfattande på världsservice nivå. 2006 års Conference 
Agenda Report började med temarubriken, “Att röra sig mot en diskussionsbaserad 
konferens” och när vi började skriva den här CARen insåg vi att vi verkligen har gjort 
det, vi har kommit långt på väldigt kort tid. Konferensen har anammat 
diskussionssessioner och koncensusbyggande och det fungerar mycket bra för oss 

En gång i tiden innebar Världsservicekonferensen långa dagar (och nätter) av 
motionsställande, debatter, ändringserbjudanden, munk-ätande, debatter, rökning 
(första- eller andrahands) och debatter. En del av oss får ibland något fuktigt i blicken 
när vi tänker på dessa maratonsessioner, men de flesta kände sig skrämda och något 
förfrämligade av den intensiva veckan som dominerades av tvister om parlamentariskt 
tillvägagångssätt (och inga tillfrisknandemöten). Inte bara det, mycket av tiden 

Vi behöver dig! 
För att använda vårt online formulär för att skicka oss svaren på CARens 
diskussionsfrågor. Vi kommer att använda era svar för att utarbeta 
diskussioner för konferensen, så var snäll och skicka in era idéer så fort som 
möjligt. 

http://www.na.org/conference 
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spenderad på konferensen slutade med fokusering på mindre detaljer snarare än 
större frågor relevanta för våra grupper (mycket träd, inte så mycket skog). Den miljön 
fungerade inte bra för att ange riktning, för världsservice eller för de diskussioner eller 
det arbete som behövde göras inom hela gemenskapen. 

Vår omvandling till en diskussionsbaserad konferens har bidragit till att kurera många av 
de bristerna. Mycket av vårt arbete sker nu i små grupper vid runda bord eller i 
storgruppsdiskussioner och det är svårt att föreställa sig hur vi skulle ta oss an en bred 
fråga som ”infrastruktur” (en av ämnesfrågorna för diskussion under förra 
konferenscykeln) eller NAWS strategiska plan om vi var tvungna att göra det i 
debattform, drivet av motioner. Att använda olika format för olika sessioner har gjort det 
möjligt för konferensen att vara mera flexibel, få höra flera synpunkter, bygga koncensus 
och strukturera sessioner som kommer att hjälpa oss att mera effektivt ta vårt arbete 
framåt. Till och med ”ärende” delen av veckan tas upp i diskussionssessioner innan 
några motioner behandlas eller röstning sker. Om konferensdeltagare motionerar vid 
midnatt är de förmodligen på festen på lördagskvällen. De flesta av oss hinner gå på 
möten under veckan och vi livnär oss på mer än bara munkar och kaffe. Och viktigast av 
allt, konferensveckan fungerar som ett bokslut på de frågor som diskuterats inom hela 
gemenskapen under de gånga två åren före WSC och den hjälper oss att planera för 
framtiden och prata om vad vi vill åstadkomma tillsamman under kommande år.  

Konferens sessioner 
I skrivande stund har vi inte utvecklat sessionerna för konferensveckan. Conference 
Report som kommer i mars kommer att innehålla detaljerna för schemat dag för dag 
och en del av de särskilda sessionerna. Många sessioner är dock desamma från en 
konferens till en annan, så vi vet hur stora delar av veckan kommer att se ut.  

Sessionerna vi kommer att ha på konferensen kommer troligen att inkludera 
följande: 

• Orientering, ge en överblick av vad som kan förväntas av veckan 
• Välkomnande sessioner med inledningar 
• NAWS rapport  
• HRP rapport 
• Ämnesfrågor för diskussion, smågruppssession 
• Strategisk plan, smågruppssession 
• Gemenskapsutveckling, presentation 
• Zonforum rapporter (utrymmen kommer att tillhandahållas for zonforummöten 

under veckan) 
• Gamla och nya ärenden, där varje ärendesession föregås av en 

diskussionssession 
• Presentation of föreslagen budget and projektplaner för kommande cykel 

(som röstas om under nya ärenden) 
• Presentation av regioner föreslagna säte vid konferensen WSC 2010 
• Val till World Board, HRP, och WSC Cofacilitators 
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Vi viker alltid tid för att tala om problem/frågor som gemenskapen står inför. På den 
här konferensen vet vi till exempel att vi kommer att tala med delegaterna om 
utvecklingsprocessen för servicepamfletter (se sid 37) och också vad som fungerar 
och inte fungerar i servicestrukturen (se sid 12) för att nämna några ämnen som vi 
förväntar oss att fokusera på. Vi håller också ett styrelsemöte på konferensen så att 
vi kan diskutera konferensens ärenden och så att deltagare kan få en uppfattning 
om hur våra möten går till.  

Och låt oss inte ge er fel uppfattning, till skillnad från konferenser förr om åren är det 
inte bara oändligt slit nu för tiden. Jo, vi arbetar hårt och dagarna är långa och 
tröttande. Men vi försöker också lägga in tid för gemenskap och tillfrisknandemöten. 
Under de senaste två konferenserna har vi haft en ledig eftermiddag på en 
närliggande ranch, vilket bara har fått entusiastiska lovord, därför förväntar vi oss att 
fortsätta något som håller på och bli en tradition och ta en eftermiddag för att äta, 
spela fotboll och kasta frisbee och ha ett möte. Det har visat sig att vi leker lika 
ihärdigt som vi arbetar. 

Vårt uppdragsuttalande säger oss att WSC är ett evenemang där “gemenskapen, 
genom ett utbyte av erfarenhet, styrka och hopp, kollektivt uttrycker sig självt i frågor 
som påverkar Anonyma Narkomaner som helhet”. Konferensen utgör en unik 
möjlighet vartannat år, för oss att komma samman på detta sätt. Vi ser fram emot 
det. Vi välkomnar förslag om det finns något särskilt ni anser att vi bör säkerställa 
kommer med. Skicka oss er input senast 5e januari 2008 om ni har idéer om 
potentiella WSC-sessioner eller sätt som vi kan förbättra konferensen på. 

Material under Konferensens godkännande process (CAT) och annat material  
En av ändringarna vi gjorde för många år sedan för att förbättra förberedelsen för 
konferensen var att skapa ett nytt utskick av material under Konferensens 
godkännande process (Conference Approval Track, CAT) så att information som inte 
direkt har med grupperna att göra inte skulle inkluderas i CARen. Det var svårt för 
många grupper att ta sig igenom alla frågor i CARen och att motivera sina 
medlemmar till att bry sig om innehållet. Mycket av CARen, sade de till oss, verkade 
ligga bortom deras syfte och intressen. 

Som svar på upprepade förfrågningar om att tydligare fokusera materialet i CARen 
på frågor av intresse för grupperna, skapades utskicket av material för Konferensens 
godkännande process som skulle innehålla servicematerial, NAWS budget, 
projektplan och andra liknande saker. Samtidigt tillät flyttningen av det 
servicerelaterade materialet till CATen oss att skicka ut CARen tidigare än förut (150 
dagar före konferensen, för versionen på engelska, snarare än 90 dagar, som det var 
förr). Om vi fortfarande skulle behöva ta med allt material som nu finns i CATen 
skulle vi inte kunna få det färdigt på samma tid. 

Om grupperna vill delegera beslut om ämnena i CAT kan de göra så. Vi inkluderar 
ändå en kort lista på vad som kan förväntas vara med i material för Konferensens 
godkännande process så att de som är intresserade kan få en uppfattning om vad de 
kommer att kunna hitta där. Likt CARen har vi gjort CATen tillgänglig online så att det 
är lättare för dem som är intresserade att få ett exemplar (se http://www.na.org/ 
conference). Materialet är lösenordskyddat så att endast NA-medlemmar kan få 
tillgång till vår föreslagna budget och annat material som finns där. Genom att klicka 
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på länken på konferenssidan vägleds man genom processen att få ett lösenord. 
Alternativt kan ni köpa CATen på samma sätt som ni köper CARen. 

I år kommer CATen utöver budget och projektplan att innehålla ett antal revideringar 
av A Guide to World Services in Narcotics Anonymous. Tillsammans med CAT-
utskicket kan konferensdeltagare förvänta sig att få rekommenderade priser och 
idéer om utformning av medaljer. Även om detta inte är material för konferensens 
godkännande kommer det att sändas ut till deltagare och litteraturkunder före 
konferensen. Vi ger en mycket kort överblick av dessa artiklar nedan. 

GWSNA Revideringar 
Det finns mer än ett halvt dussin föreslagna revideringar av A Guide to World 
Services in NA inkluderade i materialet för Konferensens godkännande. 
Förändringarna som rör en rad olika saker kommer att förklaras mera på djupet i 
CATen. Vi ska bara beröra dem här så att de som är intresserade hålls uppdaterade 
om de ändringar som föreslås. Medlemmar som vill ha mera information kan 
antingen säkerställa att de får ett exemplar av CATen eller tala med sin delegat.  

♦ HRP och World Pool avsnitten i GWSNA: såsom HRP har rapporterat, kommer 
vi att erbjuda en omskrivning av dessa avsnitt av A Guide to World Services in 
NA som bättre avspeglar faktiska förfaringssätt i HRP och nyttjandet av World 
Pool.  

♦ CBDM (Concesus Based Decision Making) och reviderade regler: vi har under 
hela cykeln arbetat för att skriva ett avsnitt om koncensusbaserat 
beslutsfattande för GWSNA. Vi skickade ut det till konferensdeltagarna i 
augusti och har uppmuntrat feedback om texten men har än så länge fått 
väldigt lite respons. Materialet för konferensens godkännande kommer att 
inkludera en reviderad råtext om CBDM-avsnittet såväl som reviderade WSC 
Rules of Order.  

♦ Publiceringsdatum för Annual Report (Årsrapport): för närvarande anger 
GWSNA september som publiceringsdatum, men det ger oss inte tillräcklig tid 
att inkludera siffrorna från den årliga revisionen som är klara i slutet av året. Vi 
har frågat konferensdeltagarna om datumet och de har föredragit att rapporten 
blir försenad så att den kan innehålla siffrorna från revisionen. De har uttryckt 
denna preferens två gånger, men aldrig i en motion, så vi har inte haft något 
sätt att fånga upp preferensen i en policy. Vi skulle vilja formellt ändra datumet 
till slutet på kalenderåret för att göra inkluderingen av siffrorna från revisionen, 
precis som revisionsberättelsen, till en regelbunden vana.  

♦ Moratorium på säte vid WSC (rekommendationer för att få säte kommer att 
inkluderas i CATen som vanligt, tillsammans med alla förfrågningar vi tagit 
emot): utöver rekommendationer för att få säte, vilka inkluderas i CATen per 
automatik, kommer vi att inkludera en rekommendation för ett moratorium att 
ge säte för de regioner som har bildats genom en delning, såväl som ett 
moratorium för att använda en arbetsgrupp för att ge styrelsen 
rekommendationer att ge säte, fram till 2012. Vi har utförligt rapporterat om 
våra utmaningar gällande säte vid WSC under mer än en konferenscykel och 
handlingarna på WSC 2006 speglar begränsningarna i vår policy om säte vid 
konferensen För att uttrycka det kort, konferensen fattade ett antal beslut om 
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säte vid konferensen som gick emot ”det som står skrivet” så som det är 
skrivet i vår policy.  

Kriterierna för säte vid konferensen tar inte upp önskan om att hejda 
tillväxten av amerikanska regioner med säte vid konferensen eller regioner 
som bildats ur befintliga regioner (dessa regioner bildas för att bättre möta 
lokala servicebehov, men kunde få sin röst representerad på konferensen på 
ett annat sätt, kanske genom en region som redan har säte). Utöver detta 
tillåter inte kriterierna arbetsgruppen att utvärdera ansökningarna på annat 
sätt än att tillämpa kriterierna som en schablon på varje enskilt fall.  

Vi vet att vi behöver ha flera diskussioner om det här ämnet och vi förväntar 
oss att ha ett förslag för konferensen att diskutera 2012. Under tiden, om 
moratoriet antas, kunde nya regioner från gemenskaper i utveckling (de som 
inte bildas genom delning) fortfarande få säte vid konferensen. För mer 
information, se framtida rapporter från konferensen. Konferensen 
godkännande process (CAT) kommer att innehålla mera detaljer och 
Conference Report i mars kan också komma att innehålla mera på ämnet om 
säte vid WSC. 

♦ Översättningspolicy: om den sjätte upplagan av Basic Text blir godkänd vid 
denna konferens kommer vi att föreslå ändringar i policyn för översättningar 
av personliga historier. Se sid 30 för mer information. 

♦ NAWS produktion av endast aktuella versioner av litteratur: den här punkten 
hänvisar till revideringar i GWSNA som vi kommer att rekommendera för att 
fånga upp och tydliggöra vår nuvarande policy och tillämpning, inte att förändra 
den. Fellowship Intellectual Property Trust förklarar att NAWS är den enda 
auktoriserade förläggaren av gemenskapsgodkänd tillfrisknandelitteratur och att 
NAWS bara publicerar nuvarande godkända versioner eller upplagor av varje 
verk. Vi kommer att rekommendera formulering för GWSNA som avspeglar detta 
faktum. Se sid 29 för mer information.  

♦ Godkännandeprocess för servicematerial: på samma sätt som med punkten 
om NAWS produktion ovan, hänvisar den här punkten också till formulering 
som kommer att erbjudas, inte för att ändra på policy, utan för att avspegla 
redan tillämpad policy. I det här fallet befinner vi oss i den märkliga 
situationen där vi erbjuder formulering av en policy som de facto skapades på 
WSC 2006 när det samtidigt under gamla ärenden kommer att tas upp en 
motion som vill återkalla denna utvecklingsprocess. 2006 års 
Världsservicekonferens antog en motion ”att tillåta World Board att utveckla 
och godkänna servicerelaterade informationspamfletter och redskap för 
distribution till gemenskapen”. Vi kommer att erbjuda en revidering till 
GWSNA som avspeglar den motionen. Se sid 37 för mer information. 

♦ WCNA zoner: vi har diskuterat rotationsplanen för konvent och har inga 
rekommendationer till förändringar i dagsläget (även om vi planerar att 
fortsätta diskutera ämnet). Vi rekommenderar dock en förändring av zoner i 
rotationsplanen. Zonen som nu inkluderar Asien, Indien och Australien skulle i 
den nya formen också inkludera Afrika och Mellanöstern. Att ändra zonerna 
på detta sätt skulle placera Afrika och Mellanöstern i en zon där de med 
större sannolikhet skulle övervägas som potentiella konventplatser. (För 
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närvarande är Afrika och Mellanöstern del av den zon som inkluderar Europa.)  
CAT kommer att inkludera ett diagram över förslag på gränser för de nya 
zonerna. 

♦ Reseersättningspolicy och budgetändringar: för varje konferenscykel erbjuder 
vi ändringar i budget och ersättningspolicy.  

Detaljerna i dessa ändringar kommer att beskrivas utförligt i CAT. Vi nämner dem här 
för att vi vill hålla alla så informerade som möjligt. Många grupper anser att den här 
sortens policyfrågor ligger bortom deras intresse eller fokus, men en del grupper eller 
medlemmar kan förstås vara intresserade eller till och med känna passionerat för en 
del av dessa ämnen. Om ni har input på någon av dessa föreslagna ändringar kan ni 
självklart ta med det i resultaten från era CAR diskussioner och workshops. 

Rekommenderad prissättning 
Många av er vet redan att vi kommer att erbjuda ett antal prisrekommendationer. Vi 
har låtit prisökningar anstå under tio år, fram till och med denna konferens, trots att 
vi har en affärsplan som har rekommenderat två ökningar under den tiden. Även om 
den här sortens beslut inte avgörs av konferensen, vill vi hålla alla informerade och 
ta upp alla nödvändiga diskussioner på konferensen. Vi påbörjade en diskussion om 
de här ökningarna på NAWS workshop om litteraturdistribution och konvent i början 
av november. Våra prisrekommendationer kommer att distribueras till 
konferensdeltagare före konferensen.  

Utformning av medaljer 
Som vi diskuterade på förra konferensen har vi ändrat våra medaljer från romerska 
till arabiska siffror för att göra det lättare att få plats med större siffror på medaljen 
framsida (Lögnen är död! Vi tillfrisknar). Vi vet dock att en del medlemmar är 
besvikna över att utformningen med romerska siffror inte längre finns tillgänglig—det 
finns faktiskt två regionala motioner i den här CARen som har att göra med 
utformning av medaljer—och därför kommer vi, igen, att diskutera utformningen av 
medaljer på konferensen, så som vi gjorde på workshopen om litteraturdistribution 
och konvent i november. Vi kommer att distribuera prov på två möjliga utformningar 
och två olika utföranden till delegater och litteraturkunder. Vi kommer också att ha 
bilder online av de föreslagna utformningarna med någon sorts formulär för att få en 
uppfattning om vad gemenskapen föredrar. 

Andra förberedelser för konferensen 
Det här är mycket material att gå igenom, men Conference Agenda Rapport CAR och 
Conference Approval Track CAT är inte de enda förberedelserna för WSC 2008. Inom 
kort bör vi ha sessionsprofiler upplagda för att hålla CAR workshops och, om ni ger 
oss idéer på andra redskap som kan hjälpa er att hålla workshops om CAR och 
samla gruppsamvete, kanske vi kan lägga ut några nya innovationer också. I år 
kommer vi, vilket vi nämner genomgående i denna CAR, att lägga ut ett online 
formulär för diskussionsfrågorna i CARen. Vi hoppas att det kommer att hjälpa 
medlemmar, distrikt och regioner att lättare och snabbare skicka oss respons. Alla 
frågor som har att göra med WSC 2008 kommer att vara tillgängliga på konferensens 
hemsida som kommer att uppdateras allteftersom material blir tillgängligt: 
http://www.na.org/conference. 
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Vi kommer också att lägga ut ett online formulär som delegater kan använda när de 
skickar in regionala rapporter. Vi provade detta första gången inför 2004 års 
Världsservicekonferens och det var en stor framgång. Att ha ett online formulär och 
några tips hjälpte delegater att lättare sammanställa sina rapporter och det hjälpte 
oss att samla och sammanställa information. Allmänt innehåller regionala rapporter 
sådant som antalet möten och distrikt i er region, sådant som fungerar bra i er region 
och sådant som kvarstår som utmaningar och liknande saker. Deadline för 
rapporterna kommer att vara 15 februari 2008. Ni behöver naturligtvis inte använda 
online formuläret om ni föredrar att inte göra det. Ni kan skicka oss en rapport i ett 
eget format eller ni kan ladda hem formuläret och posta in det, gör det som är 
enklast för er region.  

Alla regionala rapporter kommer att inkluderas i Conference Report i mars som 
också kommer att inkludera en summering av Ämnesfrågorna för diskussion såväl 
som en skiss över konferensveckan.  

Utöver våra publikationer är våra anslagstavlor en bra källa för konferensnyheter och 
förberedelse: http://www.na.org/IDT/IDT.htm. Fellowship Issue Discussion Boards är 
värd för en livlig och pågående diskussion om ämnesfrågorna. Om ni inte har deltagit 
på den här anslagstavlan, ta en titt. Vår andra anslagstavla, the WSC Participants’ 
Discussion Forum, är mindre aktiv. Vi har inte haft stor framgång i att uppmuntra 
aktivitet på den här anslagstavlan, men vi fortsätter vara optimistiska till att den 
kunde tjäna som en värdefull resurs, särskilt under ”konferenssäsongen”. Har ni haft 
några särskilt användbara CAR workshops? Här kan ni dela med er om vad ni gjorde. 
Är ni i motsatt ände av det spektret och behöver hjälp med era workshops? Ni kan be 
om det här. Det här är ett ställe att tala om motioner och diskussionsfrågor, dela tips 
på hur man överlever konferensveckan och allmänt vara mentorer för varandra och 
hjälpa varandra att vara så framgångsrika som möjligt.  

Vi fortsätter att försöka förbättra våra konferensförberedelser, öka kommunikationen 
och utveckla redskap som hjälper delegater att vara mera effektiva. Allt slutar i den 
grundläggande satsen: hur kan vi bättre svara an på behoven hos alla beroende? Det 
är vårt ansvar. 
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Ämnesfrågorna för diskussion 
Under de senaste konferenscyklerna har ämnesfrågorna på många sätt verkligen 
utvecklats. Medan vi förr bara brukade skicka ut en News Flash om ämnesfrågorna 
för en given cykel med föreslagna diskussionsfrågor skapar vi nu ”sessionsprofiler”, 
redskap för att hjälpa medlemmar att hålla workshops och diskussioner på lokal 
nivå. Det här är den andra konferenscykel då vi har distribuerat profiler för varje 
ämnesfråga och lagt ut dem online. Precis som vi gjorde under 2004–2006 har vi 
även nu skapat utrymme för online diskussioner på anslagstavlorna för 
ämnesfrågorna för diskussion http://www.na.org/IDT/IDT.htm. Och vi behöver vid det 
här laget nästan inte ens nämna att vi har hållit sessioner om ämnesfrågorna över 
hela världen—på zonforum vi närvarat vid, workshops vi arrangerat, olika 
multiregionala tillställningar vi bjudits in till och en mängd andra evenemang. 

De tre diskussionsfrågorna för den här cykeln—Att bygga starka hemmagrupper, Vårt 
servicesystem och Vem saknas på våra möten och varför—har var och en utvecklats 
ur ämnen i föregående cykler. Infrastruktur (en ämnesfråga under 2004–2006) och 
En atmosfär av tillfrisknande (en ämnesfråga under 2002–2004 och 2004–2006) 
gav upphov till diskussionen om hur vi ska stärka vårt servicesystem och våra 
hemmagrupper och hur vi ska få alla beroende att känna sig välkomna i våra rum. De 
aktuella ämnena godkändes vid WSC 2006 där vi också gick igenom möjliga frågor 
tillsammans med deltagarna. I juli gav vi ut den första uppsättningen stödmaterial för 
den här cykeln—en kort förklaring av varje ämne tillsammans med förslag på frågor 
för diskussion.  

De här ämnesfrågorna har dock varit mer än bara matnyttiga underlag för 
diskussioner. Vi fortsätter att ställa oss frågan hur vi kan göra ämnesfrågeprocessen 
så produktiv som möjligt, inte bara skicka rapporter tillbaka till gemenskapen, utan 
när det är lämpligt också använda resultaten på kreativa och produktiva sätt. 
Planeringsredskapet för distrikt är delvis utvecklat utifrån våra diskussioner om 
Infrastruktur under konferenscykeln 2004–2006. Under denna cykel försökte vi 
använda samma tillvägagångssätt och ta ”nästa steg” i diskussionsprocessen: vi tog 
den input vi fått om ämnesfrågorna och skapade nya frågor och redskap under 
konferenscykeln. Men vi är inte säkra på att dessa ”nästa steg” har hjälpt, eller om 
så är fallet, hur de har hjälpt. Vi hoppas gå vidare i att göra dessa diskussioner 
produktiva med konkreta resultat, nyttiga redskap och positiva förändringar.  

Ämnesfrågorna vi har diskuterat under denna konferenscykel är också de frågor som 
har väglett en stor del av vårt arbete under 2006–2008 och som driver mycket av 
vad vi hoppas åstadkomma under de kommande två åren. På sätt och vis skulle allt 
vi tar upp i den här CARen kunna sorteras under de tre ämnesfrågorna för 2006–
2008. Våra satsningar inom till exempel tillfrisknandelitteratur under denna cykel har 
fokuserats på att nå ”dem som saknas”. Servicepamfletterna som vi håller på och 
utvecklar (och kommer att diskutera vidare på WSC 2008) bör hjälpa i 
ansträngningarna att stärka våra hemmagrupper och fixa ”det som inte fungerar” i 
vår servicestruktur. Och våra diskussioner om koncensusbaserat beslutsfattande, 
säte vid konferensen och att skriva en bättre CAR bygger alla på “det som fungerar” 
och försöker förbättra ”dets om inte fungerar” i vår servicestruktur.  

Vid närmare eftertanke känner vi att vi haft blandad framgång med ämnesfrågorna 
för diskussion under denna cykel. Å ena sidan är det här första gången vi har kunnat 
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ta oss till nästa steg med frågorna. Hellre än att ställa samma frågor i två år och 
sedan sammanställa sjok av punkter (och prickar!) för CARen kunde vi ta det vi hörde 
halvvägs genom konferenscykeln och tänka på hur man går framåt med frågan, om 
det skulle vara genom att ställa nya frågor, sammanställa ett redskap eller att 
understryka våra tankar om arbetet vi behöver ta oss an under kommande år. 

Å andra sidan, i försöket att ta det där ”nästa steget” har det inte alltid varit 
uppenbart hur vi kan röra oss framåt. Vi har känt oss lite låsta i några av 
diskussionerna vi haft som gemenskap. Till exempel vilkens sorts konkreta 
handlingar kan vi göra för att attrahera ”dem som saknas” till våra möten? Hur kan vi 
förbättra vår servicestruktur så att vi mer effektivt kan föra vidare budskapet till den 
beroende som fortfarande lider? Vi behöver er hjälp i att utforma nästa steg i en del 
av dessa frågor. 

Att bygga starka hemmagrupper 
Det här var troligen den mest populära av ämnesfrågorna för diskussion. Var vi än 
höll workshops hade vi entusiastiska diskussioner och vi kunde använda resultaten 
av diskussionerna för att röra oss från prat till handling.  

Ämnesfrågan Att bygga starka hemmagrupper växte fram ut en av de tidigare 
ämnesfrågorna, En atmosfär av tillfrisknande, som var en ämnesfråga under två 
konferenscykler, 2002–2004 och 2004–2006. Att ha den här arten av vidmakthållet 
fokus under flera år har uppenbarligen varit till hjälp. Diskussioner om En atmosfär 
av tillfrisknande under de åren tog en mängd olika vändningar, men oavsett 
inriktning, tycktes lösningen till alla utmaningar som medlemmar diskuterade vara 
att fokusera på att stärka våra grupper. Vi har sett vissa kulturförändringar börja 
formas i vår gemenskap. Många medlemmars medvetenhet har ökat och vi tycks 
mera villiga att i våra grupper diskutera atmosfären av tillfrisknande och hur 
välkomnande våra grupper känns eller inte känns.  

När vi höll workshops om ämnesfrågan hörde vi samma respons gång på gång 
oavsett var vi befann oss. Vi tycktes alla dela en förståelse av hur en stark 
hemmagrupp känns och hur den fungerar, men vi vet inte hur vi ska komma dit. 
Världsservice sammanställde svaren från workshoparna vi höll och den input som 
skickats in av medlemmar och satte ihop ett arbetsblad för att bygga starka 
hemmagrupper som vi hoppades skulle hjälpa (Se bilaga A). Vi var verkligen nöjda 
med att kunna använda input från ämnesfrågorna för diskussion för att sätta ihop ett 
redskap som riktar sig till ett så avgörande behov i NA. Det finns inget viktigare vi kan 
göra som betrodda tjänare än att stärka våra grupper.  

Att bygga starka hemmagrupper är en pågående ansträngning for alla tillfrisknande 
beroende och det är ett faktum som aldrig kommer att förändras. Det är utan tvekan 
det viktigaste vi kan göra för att bättre föra vidare budskapet till den beroende som 
fortfarande lider. Arbetsbladet är menat att användas regelbundet, inte bara en 
gång. Idealt sett kommer grupper att ta upp det årligen eller så ofta det verkar vettigt 
för dem, som en del av en cyklisk inventerings och planeringsprocess. 

Det fanns ett initialt intresse för arbetsbladet—det publicerades först i The NA Way 
Magazine, och vi använde det i workshops vi arrangerade runt om i världen—men vi 
har inte hört mycket alls om användningen av det på gruppnivå. Hur kan vi förbättra 
arbetsbladet? Till exempel är vår erfarenhet av att hålla workshops med arbetsbladet 
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för att bygga starka hemmagrupper att den sista delen av arbetsbladet—”Att fatta 
beslut” avsnittet—verkar besvärlig för många. Vi undrar om vi behöver lägga till något 
i den här delen av bladet för att göra det lättare att omsätta ”Lösningar” delen av 
bladet i handling. Kanske behövs det mera förklaringar eller ännu ett steg här. Det 
här är bara vår uppfattning om hur arbetsbladet har tagits emot i en workshop 
situation. Om ni har använt arbetsbladet eller försökt använda det på gruppnivå 
hoppas vi att ni kommer att dela med er av den erfarenheten till oss. 

Eller om ni inte använder det (och vi misstänker att det är fallet för många av er), 
varför inte? Vi hoppas att få feedback från den här CARen som kan hjälpa oss att 
revidera redskapet. Vi har talat om att inkludera arbetsbladet med annat 
servicematerial (kanske The Group Booklet) så att det kan bli en ständig resurs för 
grupper. Låt oss veta hur det fungerar för er och, minst lika viktigt, vad vi kan göra för 
att uppmuntra människor att använda arbetsbladet mera.  

Frågor och diskussion 
Våra frågor om den här ämnesfrågan fokuseras på hur vi kan göra redskapet vi har 
utvecklat så effektivt som möjligt. 

1 Om ni har använt arbetsbladet för att bygga starka hemmagrupper (se bilaga A), 
hur har det varit till hjälp och hur kan det förbättras? 

2 Om ni inte har använt det, vad skulle få er att använda arbetsbladet?  

Arbetsbladet för Att bygga starka hemmagrupper var vårt första—första gången vi tog 
input från ämnesfrågorna för diskussion och byggde ett redskap direkt från det vi 
hörde. Vi tycker om det här arbetssättet—att använda våra gemensamma 
diskussioner för att lägga fram konkreta lösningar till utmaningar vi alla tycks stå 
inför. Era svar på dessa frågor kommer att hjälpa oss att förbättra det här 
arbetsbladet och kanske hjälpa oss att bygga mer effektiva redskap i framtiden. 

Såsom vi framhåller genom hela denna Conference Agenda Report, har vi lagt ut ett 
online formulär med alla diskussions frågor i CARen. Vi uppmuntrar er att prova det. 
Ni kan få tillgång till formuläret via länken på vår konferenshemsida: 
http://www.na.org/conference. Vi välkomnar respons inte bara från regioner men 
också distrikt, grupper och medlemmar. 

Vårt servicesystem 
På ett eller annat sätt har vi under många år ägnat en ämnesfråga för diskussion åt 
vår servicestruktur och hur vi ska förbättra den. Under 2004–2006 års 
konferenscykel var en av våra ämnesfrågor för diskussion Infrastruktur. På 
workshops runt om i världen talade medlemmar om frågor som påverkade deras 
lokala gemenskapers förmåga att föra budskapet vidare och hur de kreativt kan lösa 
en del av problemen de upplevt i sin infrastruktur. Resultaten av de diskussionerna 
rapporterades i Conference Report i mars 2006 och hjälpte till att prägla 
ämnesfrågorna och projekten för den här cykeln.  

Under den här konferenscykeln tog vi upp några mycket snarlika frågor med 
ämnesfrågorna för diskussion: Vårt servicesystem. Först ställde vi en serie av sju 
frågor under den breda rubriken, inklusive ”Hur kan vårt nuvarande servicesystem 
bättre ge plats för nya idéer och kreativa arbetssätt?” och “Vilka aspekter av 
systemet kan behöva förändras?”. Såsom vi nämnde ovan använde vi halvvägs 
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genom cykeln den input vi hörde för att ställa frågorna på ett annat sätt för alla 
ämnesfrågor. När det gäller Vårt servicesystem släppte vi en ny uppsättning frågor 
som var mera fokuserade, en del riktade till att föra in en atmosfär av tillfrisknande i 
service, andra koncentrerade på frågor som har att göra med ledarskap och det 
tredje paret bad medlemmar att tala om planering och självförsörjning.  

Upprepade gånger under de här fyra åren har vi bland mycket annan respons hört att 
vi behöver bättre kommunikation, mindre dubblering av ansträngningar, mera 
utbildning och mer effektiv delegering. Vi behöver finna ett sätt att göra service mera 
attraktivt, mera tillgängligt och mera stödjande. Intressant nog, är allt detta 
observationer vi gång på gång gjorde inom världsservice på 1980-talet och tidiga 
1990-talet. Många av er minns säkert att vi avbröt allt utom den mest nödvändiga 
service för att ägna vår uppmärksamhet åt en inventering och resultaten från den 
inventeringen ledde till en omstrukturering av världsservice, inklusive antagandet av 
vårt visionsuttalande 1996 och skapandet av Världsstyrelsen 1998. Nästan 
omedelbart började vi se förbättringar och vi fortsatte föreslå mindre förbättringar i 
strukturen (ie att minska storleken på styrelsen). Medan saker och ting naturligtvis 
inte är perfekta i världsservice idag, har de avsevärt förbättrats på alla fronter.  

Men medan vi har gjort enorma strukturella ändringar inom världsservice har lite 
ändrats på lokal nivå. Vi föreslår inte att lokala serviceorgan ska sluta med allt annat 
än den mest nödvändiga service för att ta sin inventering i åratal, men vi tror att vi 
behöver granska vår servicestruktur igen på ett generellt plan. Kanske kan våra 
kroniska problem som nämndes ovan lindras genom en omstrukturering av lokal 
service på något sätt. 

Vi har börjat skapa förändringar på lokal nivå. Det mest synliga är förstås att vi har 
den nya Public Relations Handbook, som godkändes på 2006 års Världsservice-
konferens. Handboken har börjat implementeras på olika sätt i regioner och distrikt 
runt om i världen. En del kommittéer har till exempel skapat en position för en OR-
koordinator och har slagit ihop det som förr var tre olika kommittéer (OI, S&I, och 
telefonservice) under samma OR paraply. Men det kan vara så att utvecklingen av en 
ny handbok för ett fokuserat område av service är som att bygga ett nytt rum i ett 
gammalt hus. Vi vill höra från er hur väl den här påbyggnaden förbättrar huset som 
helhet och huruvida vi behöver fortsätta ”renovera”. 

Som en del av PR Handbook strävandet satte vi också ihop Planeringsredskapet för 
distrikt som också godkändes på 2006 års Världsservicekonferens. Vi har hört ifrån 
ett antal distrikt (och regioner) som använder Planeringsredskapet och finner det 
användbart. Om ni inte har skickat någon feedback till världsservice om 
planeringsredskapet, var vänlig och gör det.  

Ur bredare synvinkel vill vi veta vad som fungerar och vad som inte fungerar bra i era 
lokala serviceansträngningar. PR Handbook och Planeringsredskap för distrikt 
skapades båda som en respons på lokala behov och vi vet att i många fall skulle 
implementeringen av de här två nya redskapen falla under kategorin ”det som 
fungerar”. Men vi hör också att Planeringsredskapet och PR Handbook kanske är 
surrogatlösningar—att distrikt och regioner letar efter nya, mera kreativa sätt att 
föreställa sig sin struktur, öka kommunikation och förenkla utförande av service.  

En annan sak som vi börjar höra på workshops är att vi behöver en starkare känsla 
av en delad vision och delat syfte. Det är här vi skulle vilja börja röra oss framåt med 
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ämnesfrågan Vårt servicesystem. Under de kommande månaderna mellan nu och 
konferensen hoppas vi att ni kommer att dela med er till oss av era idéer om vad 
som fungerar bra och vad som behöver förändras i era lokala serviceorgan.  

Vi vet av egen erfarenhet i världsservice att en gemensam vision är av avgörande 
betydelse i våra ansträngningar. NAWS Visionsuttalande förklarar att ”vår vision är 
vår hörnsten, vår referenspunkt, som inspirerar allt vi gör” och det är sant. Ännu finns 
det inte någon motsvarande hörnsten för lokal service. Låt oss arbeta tillsammans 
för att försöka etablera den delade visionen under kommande cykel. 

Utifrån den visionen kan vi röra oss fram emot att diskutera vårt utförande av service 
och huruvida vi behöver överväga några förändringar i vårt system så att våra 
grupper bättre kan föra budskapet vidare. Vi är inte säkra på hur allt kommer att 
utvecklas, men vi ser den här diskussionen som en potentiell väg till förändringar i 
vårt servicesystem och, så småningom, motsvarande revideringar av A Guide to Local 
Services in NA. Det är ett skäl till att vi uppmuntrar till så brett gensvar som möjligt 
på frågorna nedan. Den input och de idéer vi hör kan komma att bli byggstenar för en 
revidering av GLS eller för nya redskap till hjälp för lokala serviceorgan. 

Frågor för diskussion 
3 Om ni använder Planeringsredskapet för distrikt, hur har det varit till hjälp och hur 

kan det förändras?  

4 Om ni inte gör det, finns det ett skäl till varför? Vad skulle få er att använda 
Planeringsredskapet?  

5 Vad anser ni fungerar bra i er lokala servicestruktur? 

6 Vad anser ni inte fungerar i er lokala servicestruktur?  

Vi är intresserade av att höra inte bara från delegater och RSK, utan också från 
distrikt, grupper och underkommittéer. Faktum är att delegater kan vilja överväga att 
samla input distrikt för distrikt eller uppmuntra distrikt att lämna in information direkt 
online hellre än att försöka få fram ett svar för hela regionen. Vi har lagt ut ett online 
formulär för alla diskussionsfrågor i den här Conference Agenda Report och vi 
hoppas att få omfattande respons före konferensen. Ni kan få tillgång till formuläret 
via länken på vår konferenshemsida: http://www.na.org/conference. Ju mer input vi 
får före konferensen, desto bättre kan vi lägga upp en effektiv session för 
ämnesfrågan. Vår tid på konferensen används bäst för att diskutera vad vi fått fram 
snarare än att bara samla in informationen.  

Vem saknas på våra möten och varför? 
Precis som Att bygga starka hemmagrupper växte den här ämnesfrågan för 
diskussion fram ur 2002–2004 och 2004–2006 diskussioner om En atmosfär av 
tillfrisknande. Under de sessionerna blev det gradvis tydligt att inte alla beroende 
känner sig lika välkomna eller hemma på NA-möten. Detta faktum kom också upp 
under våra diskussioner om Vår offentliga image när vi, bland annat, talade om 
allmänhetens uppfattning att NA kanske inte är till för alla, att en del professionella 
refererar vissa klienter—till exempel unga personer—till andra tillfrisknandeprogram 
där de kanske känner sig mera bekväma. 
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En av de många vackra aspekterna av NA är att vårt program fungerar för vilken 
beroende som helst, oavsett hans eller hennes ålder, etnicitet, ekonomiska status, 
trossystem och så vidare. Vi är ”stora tältet” gemenskapen. Vår utmaning är att 
kommunicera detta till andra. Hur kan vi bättre visa för alla människor i våra 
samhällen att vi är en öppen och mångfaldig gemenskap? Och vad kan vi göra för att 
hjälpa alla beroende att känna sig lika bekväma i våra rum? 

En sak vet vi, vi behöver fortsätta diskutera frågorna i gemenskapen. Det finns 
fortfarande en uppfattning hos en del medlemmar att, att sträcka sig ut till beroende 
på basis av att de känner sig annorlunda står i motsats till våra grundläggande 
principer. När vi håller workshops på den här ämnesfrågan hör vi ibland: ”Men 
personligt tillfrisknande är beroende av NAs enighet”. Och vi förklarar att vi ser att 
sträcka sig ut till specifika befolkningsgrupper som ett annat sätt att föra budskapet 
vidare och att kommunicera vår gemenskaps inkluderande sätt att vara. Det är 
faktiskt så att majoriteten av medlemmarna på de workshops vi arrangerat förstår 
temat Vem (som) saknas … och varför, som fokuserat på att finna sätt för flera 
medlemmar att erfara den enigheten.  

Vi gör framsteg på det här området som gemenskap. Utöver de workshops vi hållit 
om den här ämnesfrågan under hela konferenscykeln har vi tagit några andra 
påtagliga steg för att nå ut till ”dem som saknas”. För det första har vi två pamfletter 
i den här Conference Agenda Report, utvecklade som en del av projektet för riktad 
litteratur, som övervägs för godkännande, en riktad till ungdomar och en annan 
avsedd för föräldrar eller vårdnadshavare till unga medlemmar (se sid 31 för mer 
information). Den andra påtagliga framgången vi haft under den här konferenscykeln 
är att vi kunde hålla gemensamma behovsmöten på världskonventet. 

Att sträcka oss ut till Dem som saknas på WCNA 
Mycket tid och energi på WSC 2006 ägnades åt att diskutera en idé vi rapporterade 
om i det årets Conference Agenda Report: att hålla workshops om gemensamma 
behov på WCNA-32. Trots att konferensens diskussioner på det här ämnet var 
ganska långdragna hade deltagarna möjlighet att överväga och diskutera fördelar 
och nackdelar med att hålla sådana workshops. Till slut valde konferensen att få 
vidare med denna idé och antog en motion om att hålla gemensamma behovs 
workshops på WCNA-32.  

Vi fick mycket positiv feedback på dessa workshops (och konventet som helhet).vi 
hade dagliga gay/lesbiska och ungdoms workshops såväl som fester för var och en 
av dessa grupper. Vi höll också kvinno- och mans-workshops och workshops om 
ämnen som sjukdom och åldrande. Den allämna responsen var mycket positiv och vi 
fick många tackbrev och e-mail från medlemmar som deltog på konventet. Vi tog ett 
stort steg tillsammans som gemenskap och vi är nöjda med resultatet. 

Vi vet alla att beroende är grunden för identifikation i NA. Många av oss har ägnat 
lång tid i tillfrisknandet till att påminna oss själva om att ”fokusera på likheterna 
hellre än olikheterna”. Att betona ”gemensamma behov” kan kännas som det rakt 
motsatta, som om vi fokuserar på skillnader. Andra är övertygade om att sådan 
betoning bara är ett annat sätt att nå ut till beroende och hjälpa medlemmar och 
potentiella medlemmar att känna sig som ”del av”. Efter långa diskussioner i frågan 
stödde konferensen idén om att ”gemensamma behov” innebär att ge medlemmar 
en chans att se att det finns andra Anonyma Narkomaner som delar deras likheter. 
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Medlemmar som deltog på WCNA-32 kunde finna stöd på workshops om 
gemensamma behov där de kunde höra hur andra NA-medlemmar i liknande 
omständigheter lever i vårt program för tillfrisknande. Dessa workshops hade inte 
funktionen att isolera eller separera medlemmarna som deltog. Vi hörde upprepade 
gånger att människor som deltog i dessa workshops verkligen kände att de hade 
nåtts ut till och blivit delaktiga på en nivå de inte erfarit på tidigare världskonvent. 

Vi höll också två OR workshops på WCNA-32. En fokuserade på rättsväsendet och 
den andra på sjukvårds- och behandlingsyrken. Det är två av de vägar vi kan gå för 
att nå ut till dem som saknas. Att samtala direkt med dem som arbetar inom dessa 
områden om deras syn på NA och hur vi bättre kan bygga samarbetsrelationer var ett 
stort steg för oss. Vi tackar dem som gav så generöst av sin tid för att göra dessa 
workshops framgångsrika. Dessa workshops och workshoparna för gemensamma 
behov spelades in och finns tillgängliga från vår audioförsäljare. Följ länken på vår 
konventhemsida för mera information: http://www.na.org/WCNA32.  

Att finna lokala lösningar 
Bortom projektet för riktad litteratur och workshops för gemensamma behov på 
WCNA har framstegen på området ”Vem saknas på våra möten och varför” varierat 
från plats till plats. Det är tydligt att det på de flesta ställen finns olika sorters 
beroende som inte hittar till eller stannar i NA. Medlemmar i hela världen som har 
deltagit i sessioner på det här ämnet har uttryckt stor entusiasm för att nå dessa 
beroende med vårt budskap. 

Hur vi ska omvandla den energin till meningsfull handling tycks vara den svårare 
frågan. I de flesta fall behöver vi fokusera både på att nå ut och på att skapa en miljö 
på våra möten som är mera välkomnande för medlemmar med varierande bakgrund. 
En del NA-gemenskaper har börjat implementera lösningar såsom att utforma 
outreachkommittéer som tar kontakt med stamhövdingar eller att ha litteratur på 
flera språk tillgänglig på möten. 

Sådana här idéer är enkla och effektiva sätt att börja på, men vi har inte fått in den 
här sortens lösningar i någon större omfattning. Det leder oss att fundera över vilka 
specifika utmaningar grupper och serviceorgan står inför på det här området. Kanske 
vet vi för lite om de grupper av människor som inte hittar till NA, sådant som vilka 
grupper som saknas eller vilka missuppfattningar de kan ha om NA som hindrar dem 
från att söka hjälp hos oss. Kanske har våra serviceorgan inte resurser eller 
planeringskunskaper för att genomföra effektiva outreach ansträngningar. 

Slutligen är det också möjligt att en del samhällen kan finna och attrahera de 
beroende som har gått miste om vårt budskap, men inte har resurserna att ta hand 
om dem när de väl dyker upp. En framgångsrik OR ansträngning till exempel, kan 
resultera i en flod av mötesdeltagande som NA grupperna inte är redo för. Sund inre 
samverkan mellan våra serviceorgan och grupper kan bidra till att säkerställa att 
våra ansträngningar är mera framgångsrika på alla fronter. 
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Frågor för diskussion 
7 Vilka utmaningar står i vägen för att avgöra vem som saknas och att attrahera 

dem till NA? 

8 Har ni diskuterat ämnesfrågan i er grupp, ert distrikt eller er region? Vänligen dela 
er erfarenhet av att hålla workshops om ämnesfrågan—eller, ännu hellre, era 
framgångar i att nå dem som saknas. 

Såsom vi framhåller genom hela denna Conference Agenda Report, har vi lagt ut ett 
online formulär med alla diskussionsfrågor i CARen. Vi uppmuntrar er att prova det. 
Ni kan få tillgång till formuläret via länken på vår konferenshemsida: 
http://www.na.org/conference. Vi välkomnar respons inte bara från regioner men 
också distrikt, grupper och medlemmar. 

Vårt budskap, vårt ansvar 
Ju mer framgångsrika vi är i att vara inkluderande, desto starkare kommer vår 
gemenskap att bli. Att diskutera hur vi ska nå ut till människor som kanske är 
annorlunda än vi på något sätt kan vara skrämmande och att ta reda på hur vi ska ta 
konkreta steg för att föra vårt budskap vidare till specifika befolkningsgrupper kan 
verka överväldigande. Men vi har förstås ett ansvar att dela vår erfarenhet, styrka 
och hopp och de flesta av oss är villiga att göra vad som helst för att göra det. 
Höjdpunkten av frihet vi upplever som ett resultat, gör det värt alla ansträngningar. 
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Litteratur 
Det här är en litteraturtyngd Conference Agenda Report. Det är inte bara den sjätte 
upplagan av Basic Text som ska tas i beaktande, CARen innehåller också två 
pamfletter som är det första resultatet av något som kommer att vara ett pågående 
projekt för riktad litteratur: By Young Addicts, For Young Addicts och For the Parents 
or Guardians of Young People in NA. 

Utöver dessa tre verk som framläggs för godkännande har vi två frågor om litteratur 
som vi ställer här. Vi försöker alltid att producera litteratur som är till hjälp och ju mer 
input vi får från gemenskapen, desto troligare är det att vi lyckas med den 
ansträngningen. Så var snäll och låt oss veta vad ni tycker om hur vi bäst kan föra 
budskapet vidare i skriven form.  

Basic Text 
Efter åratal av enkäter, diskussioner och planering och två konferenscykler av aktivt 
arbete att sätta ihop en råtext, är vi nu mer än extatiska över att kunna erbjuda en 
råtext av den sjätte upplagan av Basic Text för att övervägas på den här konferensen 
(se bilaga B — endast på engelska). Råtexten gjordes först tillgänglig i slutet på 
augusti 2007. Vårt datum för att publicera godkännandeformatet var 1 september, 
men vi gav ut det en vecka tidigare så att vi kunde ta med oss exemplar till 
världskonventet i San Antonio. Råtexten i godkännandeformat publicerades först 
med en inledande essä som förklarade bakgrunden till projektet och vad som skulle 
diskuteras på konferensen när den sjätte upplagan skulle framläggas för 
godkännande. Mycket av bakgrundsinformationen om projektet som följer i det här 
avsnittet av CARen återges ord för ord ur den essän. 

WSC 2004 och början på projektet 
Vi skulle kunna fylla ett dussin sidor i ett försök att svara på frågan ”Hur hamnade vi 
här?”. En lång ”förhistoria” leder fram till det här projektet, innehållande 
konferensmotioner, gemenskapsdiskussioner och andra världsservice projekt. Men 
ni kanske blir lättade när ni  läser att vi här inte kommer att försöka återge alla 
händelser under åren. (Det finns en mycket kort sammanfattning över historien på 
vår hemsida: http://www.na.org/conference/bt.) Istället kommer vi att sammanfatta 
arbetet inom själva projektet med början i motionen som antogs på WSC 2004. 

Motion 4: Att godkänna arbete på revidering av Basic Text, Narcotics Anonymous, 
vilket inkluderar: 

• Inga ändringar görs i kapitel ett till och med tio, 

• Tillägg av ett nytt förord till den sjätte upplagan som läggs före det nuvarande 
förordet (det nuvarande förordet ska förbli samma och ha rubriken ”Förord till 
den första upplagan”), 

• Ersättning av en del eller alla av de nuvarande personliga historierna med 
syftet att bättre avspegla den breda mångfalden i vår gemenskap, och 

• En kort introduktion till avsnittet med de reviderade personliga historierna. 

Tidsramen för det här arbetet ska vara två konferenscykler, från 2004 till 2008 
inklusive en sex månaders gransknings och input period. Godkännandeformatet av 
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den sjätte upplagan av Basic Text ska distribueras som en bilaga till 2008 års 
Conference Agenda Report under ett minimum av 150 dagar. 

Den här motionen var det medel med vilket gemenskapen auktoriserade påbörjandet 
av projektet. Vanligtvis initieras inte projektplaner och idéer för litteratur genom 
motioner i CARen, men eftersom Basic Text är unik bland våra böcker och är så viktig 
för oss som gemenskap, har vi försökt uppmuntra ett samtal om projektet från dess 
början. I samma anda rapporterades det i CARen också om styrelsens ursprungliga 
idéer gällande revideringen, att vi hoppades, genom denna revidering, att bättre 
reflektera mångfalden i gemenskapen idag och bredden av vår erfarenhet av att leva 
drogfritt. För att kunna åstadkomma det, förklarade essän, skulle vi behöva 
kombinera traditionella metoder för att samla in personliga historier med andra 
strategier, såsom användning av kontakter i lokala gemenskaper för att hjälpa oss 
eller att göra intervjuer.  

Essän i CARen skisserade också våra ursprungliga tankar om förordet och 
inledningen och idén att vi kanske kunde organisera erfarenheterna i avsnitt och 
använda utdrag för att sammanfatta varje stycke. Vi bad medlemmar att låta oss 
veta vad de ansåg om att ta bort etiketterna ”Bok ett” och ”Bok två” i en möjligt 
sjätte upplaga av verket. Kort sagt, vi försökte att dela med oss av så många som 
möjligt av våra tankar för vi ville inte att det här projektet skulle kännas som en 
överraskning för någon. De flesta idéer i 2004 års CAR fortsätter att vara vägledande 
för råtexten ni ser dag.  

Efter konferensen skapade styrelsen en arbetsgrupp bestående av tio medlemmar 
från sex länder (och fyra kontinenter) som träffades för första gången i september 
2004. Utöver den självklara geografiska mångfalden var medlemmarna i 
arbetsgruppen medvetet valda för att täcka ett brett spann av erfarenhet och 
demografiska egenskaper. Under loppet av de följande mötena lade arbetsgruppen 
upp en plan för projektet och skissade upp en artikel för att samla in texter från 
medlemmar i gemenskapen.  

Insamlandet av material 
I februari 2005 skickades insamlingsartikeln till konferensdeltagare, regioner och 
distrikt. Världsservice översatte den till sex olika språk (tyska, spanska, franska, 
portugisiska, ryska och svenska) och tre andra översättningar gjordes på lokal nivå 
(grekiska, hebreiska och turkiska). Alla dessa lades ut på nätet. Insamlingsartikeln 
publicerades också i The NA Way togs med på de resor världsservice gjorde och 
distribuerades lokalt av många NA-gemenskaper runt om i världen. Vi skapade en 
hemsida för projektet, http://www.na.org/conference/bt, där vi kunde lägga ut 
uppdateringar och relevanta dokument, såsom sessionsprofiler som vi skapade för 
att hjälpa medlemmar att hålla workshops lokalt och ett uttalande som medlemmar 
kunde använda på konvent. Världsservice höll sessioner på många evenemang, 
inklusive världskonventet, workshops och på zonforum.  

Vi hade gjort ett åtagande att få ut informationen till så många medlemmar som 
möjligt i gemenskapen och att göra det så enkelt som möjligt för dem att bidra till 
projektet. Ansträngningen gav resultat. Insamlingsperioden pågick under nästan ett 
år (från februari till december under 2005) och i slutet hade vi fått in en enastående 
mängd inlämnat material—mer än 700—från platser över hela världen. Mer än 20 
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procent (161) kom från länder utanför Förenta Staterna. Vi fick material inlämnat 
från följande länder:  

Argentina 

Australien 

Belgien 

Brasilien 

Kanada 

Colombia 

Frankrike 

Tyskland 

Grekland 

Indien 

Irland 

Israel 

Italien 

Japan 

Mexico 

Nepal 

Nederländerna 

New Zeeland 

Nicaragua 

Norge 

Portugal 

Puerto Rico 

Ryssland 

Saudiarabien 

Singapore 

Sydafrika 

Spanien 

Sverige 

Schweiz 

Trinidad 

Turkiet 

Storbritannien 

Förenta staterna 

Venezuela 

Västindien 

Spännvidden av drogfri tid var också slående: 

Mer än 30 års drogfrihet: 6 

Mer än 20 års drogfrihet: 79 

Mellan 10 and 20 års drogfrihet: 204 

Mellan 5 and 10 års drogfrihet: 137 

Mellan 1 and 5 års drogfrihet: 185 

Mindre än 1 års drogfrihet: 39 

Okänd längd på drogfrihet: 41 

Utvärdering av materialet 
Med mer än 700 verk av inlämnat material att läsa var arbetsgruppen mycket 
upptagen under utvärderingsfasen av projektet. Allt inlämnat material utvärderades i 
en neutral process som bestod av flera stadier och där allt material var anonymt. 
Först lästes varje verk av tre eller fyra medlemmar i arbetsgruppen. Om någon av 
dem ansåg att berättelsen skulle övervägas en gång till lästes den av hälften av 
arbetsgruppens medlemmar som använde samma kriterier för att rangordna 
berättelserna, sådant som tillfrisknande innehåll, kvalitet, stil, struktur och hur den 
passade in i verket som helhet. Alla tidigare publicerade berättelser (från femte 
upplagan och versionerna av Basic Text på andra språk och av Det lilla vita häftet) 
fick också en numrerad rangordning bredvid nytt inlämnat material enligt samma 
kriterium. I fallet med berättelserna ur den femte upplagan läste och utvärderade 
även styrelsen dem. När en majoritet av de medlemmar som läst en berättelse ansåg 
att den skulle vara kvar i blandningen utsattes den för en tredje värderingsrunda. 
Den här gången läste arbetsgruppen som helhet stycket högt och rangordnade det 
bredvid de andra. Vi visste också att vi ville behålla några av de ursprungliga 
berättelserna för deras historiska värde och det är de berättelserna som utgör 
avsnittet “Beginnings” i råtexten. Det var ett svårt uppdrag men efter att ha 
utvärderat varje berättelse med samma omsorg kunde arbetsgruppen börja sätta 
ihop råtexten. 

En av lärdomarna vi gjorde medan vi utvärderade materialet, vilket också förstärktes 
när vi skickade ut råtexten för granskning, är att vi verkligen är ett mångfaldigt gäng. 

Unknown
6%

5 – 10 Years
20%

10 – 20 Years
29%

1 – 5 Years
27%

30 Years and More
1% 20 – 30 Years

11%
Less than 1 Year

6%
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Även om vi försökte att vara så objektiva vi bara kunde när vi utvärderade 
berättelserna insåg vi till slut att om alla hade fått göra en lista över våra favorit 
berättelser (vilket vi faktiskt gjorde vid ett tillfälle) skulle de listorna ha varit radikalt 
olika varandra. På det sättet förstod vi att samlingen på något sätt är som ett möte: 
allt talar inte till var och en av oss, men när man sätter ihop det hela känns det som 
tillfrisknande i NA. 

Granskning och input 
Den 1 september 2006 släpptes råtexten för granskning och input ut till 
gemenskapen. Granskningsperioden pågick till och med februari 2007. Under den 
tiden distribuerade vi mer än 7,500 exemplar av råtexten. (Vi postade 4,493 
papperskopior och medlemmar laddade ner 3,009 elektroniska kopior.) Givet det 
antalet förväntade vi oss mera input än vi fick. Totalt fick vi in ungefär 350 stycken 
input material där 60 procent kom från individer, 17 procent från grupper och 23 
procent från kommittéer. 

Vi är inte säkra på vart varje stycke av input kom ifrån. När vi först lade ut input 
formulären online försökte vi göra dem så anonyma som möjligt för att uppmuntra 
medlemmar att lämna in sina synpunkter. Inte förrän sidorna hade legat ute ett tag 
insåg vi att de skulle kunna vara till hjälp att veta varifrån inputen kom, så vi vet 
varifrån den kom för ungefär hälften av materialet. Ungefär 90 procent av inputen 
kom från Förenta staterna och ungefär 10 procent kom från ett dussin andra länder, 
vilket är en ganska rättvis avspegling av proportionerna av vårt medlemskap som 
helhet mellan USA/icke-USA medlemmar. 

Länder som vi fick input ifrån:  

Brasilien 

Kanada 

Gibraltar 

Grekland 

Irland 

Kuwait 

New Zeeland 

Norge 

Ryssland 

Turkiet 

Uganda 

Förenta staterna 

Storbritannien 

Det mesta av inputen var positiv. Det fanns några mer isolerade stycken input som 
kritiserade samlingen som helhet, men det övervägande antalet medlemmar skrev 
för att säga att de uppskattade mångfalden i erfarenhet i samlingen och särskilt dess 
internationella karaktär. De flesta sade att de hade funnit sammandragen och 
indelningen i avsnitt till bra hjälp.  

Ett antal medlemmar verkade dock förvirrade av ”reflektionerna”, de där korta 
styckena av erfarenhet samlade i början på varje avsnitt. Många medlemmar fann 
dem distraherande. På samma gång berömde annan input reflektionerna och 
poängterade att de kommer att vara till hjälp för beroende som inte kan läsa så bra 
eller som har svårigheter att koncentrera sig. Reflektionerna, noterade de, är som 
delningar på ett temamöte, medan de längre berättelserna är som ett talarmöte. Och 
det här är en av utmaningarna när vi hanterar granskning och input. Vad gör vi när 
människor har starka men motsatta åsikter? Det här är ofta fallet med input. Mycket 
sällan ger det tydlig vägledning. Vanligen pekar den på frågor som behöver 
diskuteras och övervägas. I fallet med reflektionerna beslutade vi oss för att behålla 
dem i råtexten, men har inte tagit upp dem i innehållsförteckningen och vi har också 
lagt in en kort förklaring varje gång de förekommer.  
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Det här är bara ett exempel på det sätt som input format förändringar råtexten. Vi 
flyttade berättelser, reviderade sammandragen, förtydligade språket och sökte 
hänvisning i inputen när vi skulle besluta vilka verk som skulle tas bort från 
granskningsversionen av råtexten.  

Fylla ut luckor 
Medan granskningsperioden pågick var vi, som vi skrev i rapporten på framsidan av 
råtexten, fortfarande upptagna med att jaga mera material. Råtexten var ännu inte 
allt vi hade hoppats på. Vi hade till exempel inga berättelser från Östeuropa, eller 
mera slående, inga från landet som stod för en fjärdedel av försäljningen av Basic 
Text förra året, Iran, för att nämna bara två av de mest uppenbara luckorna. Vi kände 
att det skulle vara oansvarigt att inte fortsätta leta efter berättelser som fyllde ut 
samlingen. Utöver det pekade er input fram emot en del erfarenhet som saknades—
sådant som medlemmar som hittar till NA medan de fortfarande får 
drogersättningsmedel eller medlemmar som har diagnoser för mental sjukdom och 
måste fortsätta med medicinering. Och så arbetade vi för att försöka samla 
ytterligare erfarenhet för att fylla några av dessa luckor. Samtidigt som det betyder 
att vi släpper en råtext för godkännande som inte har varit igenom gemenskapens 
granskningsprocess verkar det vara bättre att göra så än att välja alternativet—
antingen förlänga projektet i ytterligare två år eller att inte inkludera något ytterligare 
material, även om vi ombetts att göra det enligt gemenskapens input. 

Råtexten för godkännande 
Vi visste att våra försök att samla in ”luck-fyllar” berättelser i kombination med 
inverkan av gemenskapens input skulle resultera i en mycket förändrad text. Vi ville 
inte överraska någon när vi släppte en råtext i godkännande format som skiljer sig 
avsevärt från råtexten i granskningsformat, så vi informerade om att det skulle ske 
på så många platser som vi kunde—i omslagets redogörelse på råtexten i 
granskningsformat, i NAWS News, i The NA Way, på resor och i konferens rapporter. 
Nu presenterar vi slutligen själva råtexten i godkännandeformat för er. Som förväntat 
finns det ett antal ändringar gjorda från råtexten i granskningsformat.  

De mest omfattande skillnaderna är tillägget av tio berättelser: 

• ”The Only Requirement,” från en medlem som fick drogersättningsmedel 
• ”Sowing the Seed,” från en medlem i Israel 
• ”The Spirit of Service,” från en medlem i Iran (en man) 
• ”Another Chance to Live,” från en medlem i Australien 
• ”A Serene Heart,” från en medlem med en mental sjukdom som får medicinering 
• ”Just Say Yes,” från en medlem i Indien som nu tillfrisknar i Mellanöstern 
• ”Mosaic,” från en medlem i Ryssland 
• ”It Is Worth It,” från en medlem i Colombia 
• ”Sacred Places Inside,” från en medlem i Iran (en kvinna) 
• ”NA Is a Roadmap,” från en medlem i Portugal 

För att kunna få plats med dessa nya texter var vi tvungna att ta bort tio andra 
berättelser. Det var en av de svåraste serierna av beslut vi var tvungna att fatta när vi 
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reviderade texten. Efter att ha övervägt gemenskapens input, vår egen uppfattning 
om de enskilda berättelserna och den demografiska och erfarenhetsmässiga 
blandningen i helheten tog vi bort följande tio berättelser: 

• ”Now It Is Possible” 
• ”Del av lösningen”  
• ”A New Beginning” 
• ”Dödstrött vid arton”  
• ”Hur stavar man lättnad?”  
• ”Finding a God that Worked through 

People”  

• ”The Same Path” (Del av den här 
berättelsen har använts som en 
reflektion.) 

• ”God-shaped Hole” 
• ”Picture not Perfect” 
• ”Free at Last” 

 

Utöver detta flyttade vid den oredigerade versionen av “Fängelser, institutioner och 
tillfrisknande” till avsnittet “Beginnings” i råtexten. Vi hade fått input som sade att 
det var förvirrande att ha några av berättelserna från den femte upplagan i andra 
avsnitt så nu är alla berättelser från den femte upplagan i samma avsnitt, utom ”Jag 
var unik” som reviderades av dess författare inför det här projektet. Vi lade också till 
en uppsättning reflektioner till avsnittet “Beginnings” återigen på uppmaning av er 
input till råtexten. Dessa reflektioner är alla tagna ur publicerade berättelser i den 
femte upplagan.  

Vid sidan av berättelserna vi lade till och tog bort och ändringarna i avsnittet 
“Beginnings” gjorde vi otaliga andra mindre förändringar. Vi reviderade både förordet 
och inledningen som en respons på gemenskapens input, och vi gjorde en mängd 
ändringar i själva berättelserna. I många fall arbetade vi tillsammans med författarna 
till berättelserna, en som kontaktade oss och bad att få göra ändringar och andra 
som vi kontaktade och bad om förtydliganden ifrån. Vi har alla arbetat tillsammans 
för att förbättra råtexten: författarna på sina berättelser, andra medlemmar i 
gemenskapen och styrelsen och arbetsgruppen har var och en bidragit till 
revideringen. Resultatet är en mycket bättre text och en som återspeglar den 
fantastiska vidden av tillfrisknande beroende i ett världsomspännande NA. De femtio 
berättelserna i råtexten kommer från medlemmar som tillfrisknar i följande tjugo 
länder: 

Australien 

Brasilien 

Kanada 

Colombia 

Indien/Bahrain* 

Iran 

Irland 

Israel 

Japan 

Kenya 

Mexico 

Nederländerna 

New Zeeland 

Norge 

Portugal 

Ryssland 

Saudiarabien 

Förenta staterna 

US/Italien* 

Storbritannien 

*blev drogfri/bor nu  

Vi är tacksamma för alla som bidrog till att förverkliga den här råtexten.  

Ändringar i godkännande formatet 
Som många av er känner till publicerade vi först godkännandeformatet som ett 
fristående dokument i slutet på augusti 2007. Två månader senare, i slutet på 
oktober gjorde vi några mindre ändringar i råtexten.  
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För tydlighetens skull bytte vi ut rubriken “Introduction” till “Introduction to Our 
Members Share” eftersom det redan finns en inledning till Basic text och stycket vi 
föreslår ska läggas till i boken bara är en inledning till den personliga erfarenheten, 
avsnittet “Our Members Share” i boken.  

De andra ändringarna är ett resultat av en miss i kommunikationen i en av de 
översatta berättelserna, “Sacred Places Inside.” När godkännandeformatet av 
råtexten publicerades i augusti gav berättelsen intrycket att författaren var den enda 
tillfrisknande kvinnan i sin stad och en av endast tre kvinnor i NA i hela landet. Flera 
meningar i berättelsen såväl som den första raden i sammandraget har reviderats så 
att det står att kvinnan var ”en av de första kvinnorna” som hittade NA. De här 
ändringarna har gjorts i kommunikation med berättelsens författare och medan vi är 
tveksamma till att göra ändringar efter att godkännandeformatet av råtexten har 
släppts, är dessa ändringar gjorda på författarens förfrågan och ändrar inte 
berättelsens grundläggande innehåll.  

Versionen av råtextens godkännandeformat i bilaga B avspeglar ändringarna i 
rubriken “Introduction to Our Members Share” såväl som ändringarna i “Sacred 
Places Inside.”  

Motion att ersätta berättelser I femte upplagan av Basic Text 
Hellre än att enbart ställa en motion för att godkänna den sjätte upplagans råtext, 
ställer vi först en separat motion att ersätta de befintliga berättelserna med dem i 
råtextens godkännandeformat (Motion #1). Vi anser att det bättre håller isär frågorna 
och bör göra det lättare för medlemmar att hålla workshops om materialet.  

             

Motion 1: Att ersätta befintliga berättelser i den femte upplagan av Basic Text 
Narcotics Anonymous med dem som finns i bilaga B. 
Avsikt: Att skapa en sjätte upplaga av Basic Text med berättelser som är mera 

aktuella och som bättre representerar vår globala gemenskap. 

Ekonomisk inverkan: Kostnaden för att skapa det här materialet har redan ådragits. 
Den enda tillkommande kostnaden för NAWS som kommer att ådras genom 
att anta den här motionen är initiala produktionskostnader för boken, vilka 
bör bli minimala.  

Notera att endast om denna motion antas kommer följande relaterade motioner att ställas.  

Motion att godkänna övriga delar av revideringen  
Utöver en ny samling av erfarenhet eller berättelser innehåller den föreslagna sjätte 
upplagan ett antal andra ändringar. Det finns ett nytt förord, som kommer att läggas 
före det nuvarande förordet (som i sin tur skulle få en ny rubrik ”Förord till den första 
upplagan”), såväl som en ny inledning till vad som nu kallas avsnittet med personliga 
historier. Berättelserna i sig är indelade i avsnitt och varje berättelse är återgett i ett 
sammandrag. Utöver de längre berättelserna börjar varje avsnitt med en samling 
”reflektioner”, kortare stycken av erfarenhet som är lite grand som en delning på ett 
tema möte.  
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Utöver alla dessa ändringar, som utgörs av att lägga till nya saker i texten, vill motionen 
nedan ersätta rubrikerna ”Bok ett” och ”Bok två” med ”Vårt program” respektive ”Våra 
medlemmar delar med sig”. Redan innan det här projektet påbörjades har vi tagit upp 
frågan om vi ska behålla rubrikerna ”Bok ett” och ”Bok två” i Basic Text. Basic Text är en 
bok och rubrikerna ger ett missvisande intryck. Vi har rapporterat om den här frågan 
sedan Conference Agenda Report 2004 och vi har inte hört något annat än positiv 
feedback, så vi har infogat den ändringen också i råtexten. 

             

Motion 2: Att godkänna övriga revideringar av den femte upplagan av Basic 
Text, Narcotics Anonymous, såsom visas i bilaga B. Det inkluderar 

♦ Förordet till sjätte upplagan,  
♦ rubrikerna ”Vårt program” och ”Våra medlemmar delar med sig,” som 

skulle ersätta rubrikerna ”Bok ett” respektive ”Bok två”, 
♦ inledningen till Våra medlemmar delar med sig,  
♦ sammandragen,  
♦ reflektionerna, och  
♦ rubrikerna och beskrivningarna av avsnitten ”Beginnings,” ”Coming 

Home,” ”Regardless of … ,” och ”Life on Life’s Terms.”  
Avsikt: Att inkludera resterande material som finns i bilaga B i den sjätte upplagan av 

Basic Text; vilket inkluderar borttagning av rubrikerna ”Bok ett” och ”Bok två.”  

Ekonomisk inverkan: Kostnaden för att skapa det här materialet har redan ådragits. 
Den enda tillkommande kostnaden för NAWS som kommer att ådras genom 
att anta den här motionen är initiala produktionskostnader för boken, vilka 
bör bli minimala.  

Statistisk information I förordet 
Förordet till den sjätte upplagan av Basic Text nämner kort gemenskapens utveckling 
och rollen som Basic Text spelat i den utvecklingen. För det syftet innehåller det 
statistisk information, sådant som antal NA-möten, antal länder där det finns NA-
möten, antalet språk vi talar och så vidare. För att hålla den informationen aktuell 
ber styrelsen att få möjlighet att uppdatera de siffrorna regelbundet.  

Stycket det handlar om är det första i förordet, vilket slutar med de här observationerna: 

Det finns mer än 43 900 veckovisa NA-möten idag: år 1982, då 
Världsservicekonferensen godkände Basic Text fanns det ungefär 2 700. De flesta 
platser i världen erbjöd inte ett NA-möte varje kväll i veckan. I själva verket erbjöd de 
flesta platser inte möten någon kväll i veckan. Nu finns NA i 127 länder och vi talar 
65 olika språk. Basic Text är översatt till sexton språk. 

I fotnoten till det här stycket står för närvarande: ”Siffrorna i det här stycket 
uppdateras regelbundet. De här siffrorna gäller för februari 2007”. På detta sätt 
indikerar fotnoten när siffrorna i stycket senast uppdaterades. När de siffrorna 
revideras kommer fotnoten också att revideras så att den anger det nya datumet.  
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Motion 3: Att tillåta Världsstyrelsen att godkänna uppdateringar av statistisk 
information (antalet möten, länder och så vidare) i förordet till den sjätte 
upplagan av Basic Text Narcotics Anonymous regelbundet med ett ”gäller för” 
datum i fotnoten. 
Avsikt: Att hålla statistisk framställning av gemenskapen aktuell i Basic Text.  

Ekonomisk inverkan: Den statistiska informationen i förordet kommer endast att 
ändras när vi är redo för att trycka nya Basic Text (och det kanske inte ändras 
med varje gång den trycks, beroende på hur ofta det sker). De här siffrorna 
uppdateras redan rutinmässigt inför varje årsrapport från NAWS, så det är 
enkelt att revidera dem och kommer inte att kosta något extra förutom 
arbetstiden som krävs för att revidera stycket. 

Påverkad policy: Ingen.  

Bara för idag 
Meditationsboken Just for Today (Bara för idag) innehåller tretton citat från personliga 
berättelser ur den femte upplagan av Basic Text som inte är inkluderade i den sjätte 
upplagan, såväl som ett citat ur den nuvarande Ungdom och tillfrisknande pamfletten, 
som också kan komma att ersättas WSC 2008 (se sid 31). Det här är inte första 
gången vi har hanterat frågan om citat i Bara för idag som inte längre kommer att 
avspegla sig i vår litteratur på grund av revideringar. Och vi förväntar oss att det 
kanske inte är sista gången vi står inför problemet. Vi skulle vilja föreslå en enkel 
lösning som inte kräver en ny ”version” av Bara för idag och som skulle fungera för 
vilka som helst framtida tillfällen då vi reviderar litteratur som citeras i Bara för idag.  

Vi tror helt enkel att det lättaste tillvägagångssättet är att ta bort källhänvisningen 
(den hänvisning som inkluderar sidnummer och källa) från citaten. En kort 
anmärkning i början av boken skulle förklara att citaten utan källhänvisning i Bara för 
idag kommer ur tidigare versioner av NA-litteratur som inte längre är i tryck. Den här 
motionen skulle lägga på plats ett standardiserat tillvägagångssätt för att hantera 
den här frågan i framtiden. Det här liknar det vi gör med översatta versioner av Bara 
för idag vilka kan referera till litteratur som ännu inte finns tillgänglig på det språket.  

Om den sjätte upplagan av Basic Text godkänns skulle en annan liten korrigering 
göras i Bara för idag. Förordet till Bara för idag noterar att sidnumren för de 
inledande citaten refererar till den femte upplagan av Basic Text. För att uppdatera 
detta erfordrar följande motion också en fotnot för att förklara att sidnumren nu 
refererar till den sjätte upplagan. [Vi föredrar att använda en fotnot snarare än att 
ändra i förordets brödtext eftersom förordet är ”signerat” i slutet av ”WSC 
litteraturkommitté, 21 november, 1991.”]  

Förutom det skulle sidnumren i övriga citat ur Basic text ändras för att återspegla 
pagineringen i det nya formatet hos sjätte upplagan. Den sortens produktionsfråga 
kräver inte någon motion.   
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Motion 4: Att godkänna borttagandet av specifika källor för citat ur Bara för 
idag för versioner av litteratur som inte längre är i tryck och att i början av 
boken inkludera en förklaring att citat utan källhänvisning är tagna ur 
tidigare versioner av NA-litteratur. Också att godkänna användningen av en 
fotnot i förordet till Bara för idag att uppdatera hänvisningen till den femte 
upplagan av Basic Text.  
Avsikt: Att inte behöva en ny upplaga av Bara för idag varje gång befintlig litteratur 

uppdateras, ändras eller ersätts.  

Ekonomisk inverkan: Vi håller vårt lager av Bara för idag lågt i väntan på 
konferensens beslut om sjätte upplagan av Basic Text. Den ekonomiska 
inverkan av vilka som helst ändringar i boken skulle därför vara minimala.  

Reviderat index 
En annan fråga vi tagit upp under loppet av detta projekt är index i Basic Text. En del 
av er tog till och med upp det under projektets gransknings och input period och 
frågade oss om vi kunde vara så vänliga att också revidera indexet likaväl som att 
göra de andra ändringarna som föreslogs i råtexten. Naturligtvis ska index i vilken 
bok som helst uppdateras när en ny upplaga ges ut, men vi tänkte att skapandet av 
en sjätte upplaga erbjöd ett bra tillfälle att inte bara uppdatera men att revidera 
index. Det nuvarande indexet är inte alltid så användbart som det skulle kunna vara. 
I en del fall anger det en lång lista över varje gång ett ord förekommer i texten. 
”Beroende” till exempel har fler än 100 sidor listade utan något sätt att skilja mellan 
dem. I andra fall, ett ord som ”inventering” till exempel, listas bara en gång. Kort 
sagt, indexet skulle kunna göras mera användbart och vi har inte hört annat än 
positiv feedback från gemenskapen om den idén. Vi hade velat inkludera ett 
reviderat index med godkännandeformatet av råtexten men tiden tillät inte detta. Vi 
planerar dock att ha ett exemplar för konferensdeltagare att titta på före WSC 2008.  

             

Motion 5: Att godkänna inkluderandet av ett uppdaterad och reviderad index 
i den sjätte upplagan av Basic Text, Narcotics Anonymous.  
Avsikt: Att skapa ett mer användbart index för texten. 

Ekonomisk inverkan: När beslut om den här motionen är fattat kommer våra 
kostnader kopplade till att skapa det föreslagna indexet för den sjätte 
upplagan av Basic Text redan att ha ådragits. Priset för att indexera såväl som 
att skapa de elektroniska filerna för framtida användning vid framtida 
översatta versioner är mindre än $3 000,00.  

Påverkad policy: Ingen. 

Redigeringar i manuskript för kapitel 1–10 
Den här revideringen av Basic Text har inte gällt några ändringar i kapitel ett till tio. 
Men vi inkluderar här en motion för att göra två specifika ändringar i manuskriptet 
för texten som helhet. För det första att ersätta namnet ”N.A.” med punkter efter de 
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två stora bokstäverna med ”NA” utan punkter för att avspegla användningen av ”NA” 
som ett namn och inte bara en förkortning. För det andra att ta bort fotnoten i 
tradition elva som nämner A Guide to Public Information Newly Revised, vilken inte 
längre är i tryck. Precis som tanken att revidera index, var det här inte del av den 
ursprungliga planen för projektet, men vi har rapporterat om denna idé allt sedan 
januari numret av NAWS News och vi har inte fått någon negativ feedback. Vi utför 
den här sortens städningar i manuskriptet efter behov i andra delar av vår litteratur 
och vårt servicematerial, men eftersom revidering av Basic Text är ett mera känsligt 
arbete tar vi upp de här ändringarna genom en motion.  

             

Motion 6: Att godkänna två särskilda manusredigeringar i Basic Text 
Narcotics Anonymous: För det första att ersätta namnet ”N.A.” (med punkter 
efter de två stora bokstäverna) med ”NA” (utan punkter). För det andra, att 
ta bort fotnoten i tradition elva som nämner A Guide to Public Information 
Newly Revised. 
Avsikt: Att göra vår Basic Text mera konsekvent med annan NA-gemenskapsgodkänd 

tillfrisknande litteratur.  

Produktions och prissättnings frågor 
Utöver alla ändringar som motionerna ovan föranleder kommer den sjätte upplagan 
av Basic Text att medföra ändringar i produktion och prissättning. Konferensen har 
varit väldigt tydlig om att de inte vill överväga produktions och prissättningsfrågor och 
Fellowship Intellectual Property Trust anger den här sortens beslut som NAWS’ 
ansvar, men vi tar med information om förändringarna här eftersom vi vill hålla alla 
så informerade som möjligt.  

För det första kommer texten i sig att vara längre. Vi försökte inte medvetet skapa en 
längre text, men för att på ett adekvat sätt avspegla vår mångfald fann vi att vi var 
tvungna. Antalet sidor kommer att öka från nuvarande 286 sidor till uppskattningsvis 
416 sidor. För att bidra till att hålla nere transportkostnader kommer vi att byta ut 
papperskvaliteten till Sebago, samma papper vi använder i Det fungerar, hur och varför. 
Vi kommer också att öka sidformatet till 6 x 9 tum från nuvarande 5 ½ x 8 ½ tum. Den 
här ökningen av en halv tum på höjden och bredden kommer att bidra till att skilja den 
sjätte upplagan från den femte när böckerna står bredvid varandra på en hylla. Det gör 
det också möjligt för oss att använda färre sidor. Vi funderar också på att göra en smärre 
förändring i skyddsomslaget, till exempel att dra ut den vita linjen på bokryggen för att 
lättare urskilja den nya upplagan. Om vi planerar att göra sådana förändringar kommer 
vi att ha prov på dem för delegaterna att titta på, på konferensen.  

Utöver dessa produktionsförändringar kommer priset också att ändras från 
nuvarande US $9,70 till US $11,00. En större bok är definitivt en orsak till att höja 
priset, men förr eller senare skulle vi behöva öka priset oavsett om vi gav ut en sjätte 
upplaga. Vi har hållit prisökningar nere under ett decennium fram till kommande 
konferens. Vi planerar att ge ut en uppsättning rekommendationer om prisökningar 
för en del av vår litteratur och våra medaljer före konferensen så att 
konferensdeltagare har en möjlighet att diskutera ändringarna med oss på WSC om 
de så önskar.  
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En av frågorna som har kommit upp i vår genomgång av kostnader och prissättning 
för litteraturproduktionen är priset för de översatta versionerna av Basic Text som 
endast innehåller kapitel ett till och med tio. Vi säljer dessa böcker till ett konstlat 
lågt pris som 1980 sattes till US $5,00 och var menat att vara tillfälligt. Istället har 
det bara höjts en gång med 10 procent och blivit vedertaget vid US $5,50, vilket är 
ett pris som inte stämmer överens med den relativa kostnaden för att producera de 
här böckerna. Vi håller för närvarande på att utvärdera dessa priser tillsammans med 
de andra. Vi bör ha mera att rapportera på konferensen om inte förr.  

Inga prisökningar kommer att träda i kraft förrän någon gång efter WSC 2008. 

Nuvarande godkända versioner av Basic Text  
Om den sjätte upplagan blir godkänd vid WSC 2008 tror vi att den kommer att finnas 
tillgänglig från Världsservicekontoret i oktober 2008. Fram till dess kommer NAWS 
att fortsätta producera och sälja den femte upplagan. När väl den sjätte upplagan är 
tillgänglig kommer det att vara den enda engelskspråkiga upplagan som NAWS 
producerar. Det finns dock inget som förbjuder andra som säljer vår litteratur—
servicekontor, kommittéer och icke-gemenskapskunder—att sälja den femte 
upplagan även efter att den sjätte är tillgänglig, så länge de klargör att det finns en 
ny upplaga tillgänglig. För en del icke engelskspråkiga NA-gemenskaper som redan 
har översatt Basic Text kan det dröja innan den nya upplagan blir tillgänglig. NAWS 
kommer att fortsätta producera översatta versioner av den femte upplagan tills 
språkgemenskaper kan få fram översatta versioner av den sjätte upplagan (mer om 
detta i avsnittet nedan). Det här är ett standardiserat förfaringssätt när det gäller 
reviderad litteratur. När till exempel den nya Sponsorskap pamfletten godkändes 
2004 hanterade vi produktion och försäljning på detta sätt.  

Publicering är förstås en annan fråga. NAWS är den enda auktoriserade förläggaren 
av gemenskapsgodkänt tillfrisknandematerial, och NAWS producerar endast de 
aktuella engelskspråkiga versionerna som godkänns av gemenskapen vid WSC. 
Fellowship Intellectual Property Trust uttrycker detta tydligt och på denna konferens 
kommer vi att presentera ny formulering för att öka tydligheten i A Guide to World 
Services in NA också, bara för att vi vet att många konsulterar GWSNA för svar på 
frågor de inte skulle tänka på att leta i FIPT efter.  

GWSNA innehåller faktiskt en del tydliggöranden om den nuvarande godkända upplagan 
av Basic Text i form av en motion som antogs vid 1991 års Världsservicekonferens: 
Datum 25 april 1991 

Röstande deltagare vi 1991 års Världsservicekonferens röstade efter mycket diskussion och 
övervägande av flera motioner att göra följande uttalande till gemenskapen: 

”Basic Text, femte upplagan, är den enda upplagan av Basic Text som för 
närvarande är godkänd för publicering och försäljning av Anonyma Narkomaners 
Världsservicekonferens. Världsservicestyrelsen av förtroendemän är betrodda 
ansvaret att skydda gemenskapens materiella och immateriella egendom 
inklusive Basic Text och skall genom styrelsens gottfinnande vidta rättsliga 
åtgärder mot vem som än överträder detta skydd av litteraturen.” 

Om en sjätte upplaga av Basic Text godkänns kommer en fotnot att läggas till detta som 
förklarar att den sjätte upplagan har ersatt den femte upplagan år 2008. Alla dessa 
tillägg till GWSNA kommer att finnas i materialet för konferensens godkännande (CAT). 
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Översättnings policy 
Revideringarna av GWSNA som diskuterades i det förra avsnittet har alla att göra 
med att klargöra policy och tillvägagångssätt som redan tillämpas. Vår policy för 
översättningar är dock en annan fråga. Med antagandet av den sjätte upplagan av 
Basic Text har vi en samling av personliga berättelser i vår bok som på ett mera 
rättvisande sätt avspeglar vårt medlemskap och som ett resultat av detta tycks vår 
nuvarande översättningspolicy inte ange det bästa tillvägagångssättet. Vi 
rekommenderar ändringar till den nuvarande policyn gällande översättning av 
personliga berättelser i texten. Som med de andra ändringarna i GWSNA kommer 
den exakta formuleringen i policyändringarna vi rekommenderar att inkluderas i 
materialet för Konferensens godkännande process (CAT) (se sid 5), men vi vill beröra 
ämnet här för att hålla så många medlemmar som möjligt informerade.  

Nuvarande policy för översättning ger språkgemenskaper fyra olika möjligheter när de 
översätter Basic Text. De kan välja att endast översätta kapitel ett till och med tio, de 
kan översätta hela femte upplagan inklusive alla personiga berättelser: de kan skriva 
sina egna lokala berättelser för texten eller de kan översätta en del av de 
engelskspråkiga personliga berättelserna och lägga till några av sina egna berättelser.  

När vi började arbeta med revideringen av den personliga erfarenheten i Basic Text 
hoppades vi att resultatet skulle bli en samling så internationell i omfattning och så 
avspeglande av djupet i vårt medlemskap att gemenskaper runt om i världen skulle 
anamma den och vilja översätta den. Det intresset har verkligen redan börjat glöda i 
en del gemenskaper.   

Den nuvarande översättningspolicyn var ursprungligen tänkt att ge språkgemenskaper 
en plats för lokala medlemmars berättelser om de kände att det fanns ett behov för 
den litteraturen. Många gemenskaper har dock tolkat policyn som en uppmuntran eller 
förpliktelse att skapa en samling lokala berättelser även om det stjäl deras energi från 
andra viktigare projekt. En del små växande gemenskaper har samlat in berättelser 
med spår av begreppsmässiga problem såsom specificering av droger eller åtskillnad 
mellan alkohol och andra droger. Men även i fall där alla skrifter återger en klar 
förståelse av NAs principer kanske Basic Text inte är den bästa platsen för en 
samling lokala tillfrisknandeberättelser. Som det grundläggande verket som förklarar 
Anonyma Narkomaner tycks Basic text bäst lämpad för en samling av erfarenhet som 
avspeglar ett världsvitt NA som helhet, som den här gör. Det Lilla vita häftet tycks 
vara ett bättre alternativ för en lokal samling berättelser. 

Vi kommer att rekommendera en revidering av avsnittet om personliga berättelser i 
översättningspolicyn så att språkgemenskaper kan ha möjligheten att översätta en del 
eller alla av berättelserna i den sjätte upplagan. För att kunna publicera en ofullständig 
Basic Text som endast består av kapitel ett till och med tio skulle en gemenskap behöva 
ha en diskussion med NAWS. Språkgemenskaper som önskar samla in lokala 
berättelser för publicering kan överväga att göra det för det Lilla vita häftet, men de 
skulle ombes att tala med världsstyrelsen innan de påbörjar projektet. På så sätt skulle 
vi ha ett samtal med en given gemenskap om vad som inkluderas i NA-litteratur och alla 
potentiella utmaningar de skulle kunna ställas inför innan arbete påbörjas. 

Gemenskaper som redan har en översatt version av Basic Text och gemenskaper 
som just nu är mitt uppe i ett översättningsprojekt skulle inte påverkas av den 
reviderade policyn. En ”farfars” klausul skulle gälla befintliga översättningar. 
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Ungdoms pamfletter 
Vi åtog oss vårt första projekt för riktad litteratur under denna cykel vilket resulterade 
i en pamflett utformad för unga medlemmar (se bilaga C—endast på engelska) och 
ytterligare ett verk för deras föräldrar eller vårdnadshavare (se bilaga E—endast på 
engelska). NAWS har erfarit en ökad efterfrågan av riktad litteratur under de senaste 
åren—litteratur som mera direkt talar till befolkningsgrupper som kanske är 
underrepresenterade i våra möteslokaler. 

De av oss som har varit i programmet en tid vet att vi inte behöver leta längre än vår 
sjukdom för att kunna identifiera oss med vilken annan beroende som helst i världen. 
Som det står i vår Basic Text ”beroendet gör oss till människor av samma sort”, men 
nyare medlemmar eller beroende som fortfarande lider kanske inte stannar tillräckligt 
länge för att höra vårt budskap om tillfrisknande, om deras första intryck av NA är att de 
inte passar in. För nykomlingar som är ”annorlunda” kan det kännas som att de måste 
ignorera några viktiga delar av sin identitet om de vill bli drogfria här.  

Vår litteratur kan ofta föra budskapet vidare där medlemmar inte kan det. Basic Text i 
ett fängelsebibliotek eller en pamflett på en avgiftningsavdelning på ett sjukhus kan 
innebära den avgörande skillnaden för en beroende som fortfarande lider. Riktad 
litteratur kan hjälpa nykomlingar som inte ser sin plats i NA att stanna tillräckligt länge 
för att inse att de hör hemma här. Litteraturen kan tjäna som bärare av budskapet att 
beroendet är vår minsta gemensamma nämnare. Till och med efter att en medlem 
varit drogfri en tid kan riktad litteratur var till hjälp eftersom den kan ta upp ytterligare 
behov som medlemmar av särskilda befolkningsgrupper kan ha. Det är därför vi, med 
inte så lite spänning, presenterar dessa två texter för konferensen för deras 
godkännande. Projektet uppkom direkt ur vår vision om en framtid där ”varje beroende 
har en möjlighet att erfara vårt budskap på sitt eget språk och kultur”. 

Ungdomslitteratur är ett bra exempel på detta. Utöver det faktum att unga beroende inte 
alltid inser att de ”passar” i NA helt enkel för att de är beroende, ställs unga NA-
medlemmar ofta inför ytterligare utmaningar som inte är relevanta för den största 
gruppen tillfrisknande beroende. Konferensens deltagare vid WSC 2006 valde med 
överväldigande enighet ungdomar som prioriterad grupp för projektplanen för riktad 
litteratur. Kort efter konferensen utsågs medlemmar till arbetsgruppen för detta projekt, 
som inkluderade medlemmar mellan arton och trettio års ålder, med drogfri tid mellan 
arton månader och tio år. Under två möten utvecklade arbetsgruppen för 
ungdomslitteratur två råtexter: By Young Addicts, For Young Addicts och For the Parents 
or Guardians of Young People in NA. Över 2 200 exemplar av de råtexterna 
distribuerades till regionala servicekommittéer, konferensdeltagare och medlemmar 
som skrev upp sig för delaktighet i gransknings och input perioden mellan 1 mars och 
31 maj 2007. Arbetsgruppen träffades igen i juli 2007 för att gå igenom över 200 
stycken input som tagits emot från sju länder, inklusive Nya Zeeland, Kanada, Irland, 
Nederländerna, Turkiet och trettio stater i Förenta staterna. Råtexterna omarbetades 
sedan väsentligt i enlighet med arbetsgruppens rekommendationer, baserat på den 
input som tagits emot. 

Motion för att anta Ungdoms pamfletter och pamfletten för föräldrar och vårdnadshavare 
Det första verket, By Young Addicts, For Young Addicts, är till för att rikta sig till de 
två behov som identifierats ovan: att försäkra yngre beroende att de är välkomna i 
NA även om de inte ser andra unga människor på de möten de går på och att ta upp 



32     2008 CAR 

 

en del av de gemensamma problem som unga medlemmar ställs inför när de förblir 
drogfria och arbetar med programmet. Informationen i det här verket är inte menad 
att tala till varje NA-medlem. Under gransknings och input processen för den här 
texten förklarade vi att medlemmar som inte kan relatera till detaljerna i den här 
texten kanske vill fokusera på frågan om texten skulle kunna vara till hjälp för yngre 
medlemmar eller inte, och om den är i linje med NAs tänkesätt eller inte. Samma 
förhållningssätt kan tillämpas i godkännandeprocessen.  

Det andra verket, For the Parents or Guardians of Young People in NA, är en pamflett 
som förklarar NA för föräldrar eller vårdnadshavare för unga medlemmar med 
betoning på information som är särskilt relevant för deras situation. Medan en del av 
oss har haft reservationer inför att skapa litteratur som talar till icke-beroende, ansåg 
arbetsgruppens medlemmar att det skulle vara viktigt att ge föräldrar och 
vårdnadshavare relevant information om vilka och vad vi är. Det är inte helt olikt vad 
vi gjort i andra texter, såsom Information about NA, och det kunde vara avgörande för 
om en ung beroende får tillåtelse att gå på NA-möten eller inte.  

             

Motion 7: Att ersätta den befintliga IP #13, Ungdom och tillfrisknande, med 
den reviderade råtexten i bilaga C och ändra titeln på denna pamflett till By 
Young Addicts, For Young Addicts. 
Avsikt: Att ersätta den befintliga informationspamfletten med en mer aktuell 

betraktelse över vår erfarenhet.  

Ekonomisk inverkan: Kostnaden för att skapa det här materialet har redan ådragigs. 
De enda ytterligare kostnaderna som kommer att ådras genom antagande av 
motionen är de initiala produktionskostnaderna, som skulle vara minimala.  

Påverkad policy: Denna motion skulle ersätta den befintliga IP #13. (Se bilaga D—
endast på engelska.) 

             

Motion 8: Att godkänna råtexten för For the Parents or Guardians of Young 
People in NA som finns i bilaga E som IP#27. 
Avsikt: Att ha en informationspamflett som hjälper till att förklara Anonyma Narkomaner 

för föräldrar och vårdnadshavare för yngre tillfrisknande beroende.  

Ekonomisk inverkan: Kostnaderna för att skapa det här materialet har redan 
ådragits. Den enda ytterligare kostnaden som kommer att ådras genom att 
den här motionen antas är de initiala produktionskostnaderna, vilka skulle 
vara minimala.  
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Mera riktad litteratur: vad ska vi rikta oss till härnäst? 
Vi planerar att fortsätta med projekt för riktad litteratur och vi vill ha er hjälp att 
prioritera vad vi ska ta oss an härnäst. Vi lade fram en prioriteringslista för riktad 
litteratur inför 2004 och 2006 års Världsservicekonferens (och publicerade den i 
2006 års CAR) och vi vet att de texterna är fortsatt efterfrågade av gemenskapen. 
Ungdom och tillfrisknande var en av de två högst prioriterade på den listan, 
medicinering och tillfrisknande var den andra.  

Den riktade litteraturlistan från 2006 års CAR och 2004 år material för 
konferensens godkännande (CAT) 

Prioritering (inte nödvändigtvis i den ordningen) 
o ungdom och tillfrisknande 
o medicinering och tillfrisknande 

Andra rang (inte nödvändigtvis i den ordningen) 
o värdet av service för det personliga tillfrisknandet 
o den andliga utvecklingen för medlemmar med längre drogfri tid och hur man 

ska fortsätta engagera dem i Anonyma Narkomaners gemenskap 

Tredje rang (inte nödvändigtvis i den ordningen) 
o äldre medlemmar och tillfrisknande 
o frågor gällande kön 

Den nya servicepamfletten som har utvecklats under den här cykeln, NA Groups and 
Medication (NA-grupper och medicinering), är menad att hjälpa grupper att svara an 
på situationer som har att göra med medlemmars användning av mediciner och att 
finna sätt att upprätthålla en atmosfär av tillfrisknande när frågor om medicinering 
uppstår. Men den servicepamfletten är menad för grupperna, inte för enskilda 
medlemmar som kanske står inför utmaningar som har att göra med medicinering. 
Gällande denna andra angelägenhet: In Times of Illness (I tider av sjukdom) är ett 
häfte som många medlemmar funnit vara till hjälp under åren, men den behöver 
uppdateras för att innehålla mera aktuella frågor som har att göra med medicinering. 
Vi tror att en uppdatering eller revidering av I tider av sjukdom, ett projekt som vi 
talat om ganska länge, bättre skulle ta hand om dessa frågor än att skapa ny 
litteratur.  

En del av de andra sakerna vi tog med på listan som återges ovan—särskilt värdet av 
service såväl som långsiktig andlig utveckling—kan bättre tas upp i ett nytt bokverk. I 
ett längre verk litteratur, som tar sig an ämnen som har att göra med att leva i 
programmet, skulle vi kunna gå mera på djupet än i en pamflett och diskutera de här 
frågorna i ett större sammanhang. Vi har också talat om att utveckla en 
servicepamflett angående fördelarna av service. Oavsett vad är vi inte säkra på att 
det här är nästa logiska steg att ta i ett projekt för riktad litteratur. 

De två sista punkterna, äldre medlemmar och könsrelaterade frågor fortsätter att 
komma upp närhelst vi brainstormar fram listor på riktad litteratur, eller ”vem som 
saknas i våra möteslokaler”. Det finns förstås ett oändligt antal människor på de 
listorna: kvinnor, medlemmar med lång drogfri tid, beroende med psykiska sjukdomar, 
invandrare, före detta interner, ursprungsbefolkningar med flera. Vi vet att det finns ett 
starkt behov av litteratur riktad till specifika befolkningsgrupper, men vi skulle vilja ha er 
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input att ta oss an under kommande cykel. Nu när era gemenskaper har haft möjlighet 
att se de första resultaten av projektet för riktad litteratur—godkännandeformatet av 
ungdomspamfletten—vill vi ha era tankar om var vi behöver ta våra 
litteraturansträngningar härnäst. Finns det beroende i era samhällen som skulle ha nytta 
av litteratur som mera direkt tar upp deras behov? Vi hoppas att ni skickar vidare era 
idéer till påseende för oss på WSC 2008. Håll antingen workshops på det här ämnet 
tillsammans med de andra frågorna och motionerna i CARen så att er delegat kan samla 
gruppsamvetet att ta med sig till konferensen eller så kan ni ge input online: 
http://www.na.org/conference. Glöm inte att skriva varifrån inputen kommer—
serviceorganet (eller individen) såväl som region eller stat/land. 

Frågor till gemenskapen 
9 2008 års Världsservicekonferens kommer att rösta om en pamflett för unga 

människor och en annan för deras föräldrar eller vårdnadshavare. Vad anser ni 
att nästa projekt för riktad litteratur ska fokusera på, vilken befolkningsgrupp ska 
vi rikta oss till?  

Såsom vi framhåller genom hela denna Conference Agenda Report, har vi lagt ut ett 
online formulär med alla diskussions frågor i CARen. Vi uppmuntrar er att prova det. 
Ni kan få tillgång till formuläret via länken på vår konferenshemsida: 
http://www.na.org/conference. Vi välkomnar respons inte bara från regioner men 
också distrikt, grupper och medlemmar. 

Sponsorskap 
Låt inte den här rubriken oroa er, vi har inte några motioner att erbjuda om 
sponsorskap— boken, pamfletten eller tillämpningen. Men vi har frågor. Sponsorship 
var det första bokprojektet som Världsstyrelsen tog sig an eftersom vi visste att det 
fanns en stor efterfrågan på litteratur om ämnet. Ämnet fick högst poäng i en enkät 
om litteraturbehov som distribuerades 1999 och vi fick upprepade förfrågningar om 
någon slags material på ämnet.  

Innan vi skrev en råtext på boken i sig (och reviderade pamfletten) gav vi oss ut för 
att ta reda på vad gemenskapen ville att ny litteratur om sponsorskap skulle 
innehålla. År 2000 ställde vi en motion i Conference Agenda Report: “Att 
Världsstyrelsen uppmuntrar distrikt och regionala litteraturkommittéer att utveckla 
källmaterial om sponsorskap under 2000, och styrelsen påbörjar en preliminär 
utvärdering av frågor relaterade till sponsorskapsmaterialet under 2001”. För att 
bidra till den satsningen distribuerade vi en News Flash (en kort och utbrett 
distribuerat uttalande eller notis)som bad om input på ämnet. News Flashen ställde 
den öppna frågan ”Vad bör NA-litteratur säga om sponsorskap?”. För att hjälpa till att 
generera idéer fanns där ett dussin andra frågor (ie Är sponsorskap en väsentlig del 
av tillfrisknandet? Vad är viktigt när man sponsrar andra? Hur sker tillfrisknande eller 
kan tillfrisknande ske, utan en sponsor?) Vi samlade in en enorm mängd input som 
ett svar på vår News Flash även om det mesta av inputen fokuserade på att svara på 
de tolv frågorna med ett enda ord eller en enda fras. Trots det använde vi responsen 
som en grund för ett utkast av boken vilket i sin tur gav upphov till revideringen av 
pamfletten. Det mesta av feedbacken vi fick under utvecklingsperioden var positiv 
och godkännandeformatet av råtexten antogs med lätthet vid WSC 2004. 
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Och ändå, finner vi oss nu undra varför det tycks finnas så lite intresse från 
gemenskapen för själva boken. Efterfrågan på den här boken var så stort, men nu 
när den finns verkar den inte användas i den omfattning vi hade förväntat oss. Det 
enda verkliga måttet vi har på en boks nytta för gemenskapen är dess försäljnings 
siffror. Vi kontrollerar antalet böcker vi distribuerar så att vi kan se vad som kommer i 
våra medlemmars händer och försäljningen av Sponsorship boken står still. Låt oss 
vara tydliga, det här har inte med vinst att göra, utan hur vi bäst möter 
gemenskapens behov. Om vi missade målet här vill vi veta det så att vi kan vara 
mera framgångsrika i framtiden.  

Vi har spekulerat i varför Sponsorship inte har varit mer populär. Känner våra 
medlemmar till den här nya boken? Har den fått tillräcklig uppmärksamhet i 
gemenskapen? Är det för att det inte finns några ”regler” här? Skulle medlemmar 
vara mer benägna att läsa en föreskrivande bok om sponsorskap eftersom många 
ville ha en ”rätt och fel”-handbok? Är det för att en del av erfarenheten är anstötlig? 
Känns tonen fel eller verkar boken skrämmande på något sätt? Skulle de ha varit 
bättre att försöka överföra informationen i boken i mindre, ”munsbits” stycken? Är 
den för avancerad för nyare medlemmar men för grundläggande för medlemmar med 
längre tid? I slutänden kan vi bara gissa utan er input.  

Vi vet att gemenskapen vill ha mera litteratur och vi planerar att fortsätta möta det 
behovet. Men givet den tid ett bokprojekt tar (åtminstone två konferenscykler, tycks 
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det) skulle vi vilja lägga den tiden och energin på något som flera medlemmar 
kommer att nyttja. 

Framtida litteratur projekt 
Det bokprojekt som vi med störst spänning vill åta oss är en bok som fokuserar på 
våra erfarenheter av att leva ett dagligt liv som tillfrisknande beroende. Den sortens 
projekt skulle göra det möjligt för oss att ta upp många av ämnena medlemmar bett 
om litteratur om: relationer, sorg, föräldraskap, arbete och så vidare. Vi hoppas 
kunna börja arbeta på en sådan bok under kommande cykel. 

Och det finns många andra projekt vi funderar på att ta oss an under kommande år, 
utöver revideringar av Stegarbetsguiderna och In Times of Illness kanske revidera 
pamfletten om självförsörjning och den sjunde traditionen och flera riktade 
pamfletter. Kort sagt, det finns många möjliga litteraturprojekt att ta upp under de 
kommande åren och vi vill att de ska bli så framgångsrika som möjligt, så vi hoppas 
att ni kommer att hjälpa oss att förstå vad som kunde ha gjort Sponsorship boken 
mer framgångsrik. 

Frågor till gemenskapen 
10 Vad är det hos Sponsorship boken som medlemmar finner användbar eller inte 

användbart? Om ni inte finner den användbar, varför inte?  

Såsom vi framhåller genom hela denna Conference Agenda Report, har vi lagt ut ett 
online formulär med alla diskussions frågor i CARen. Vi uppmuntrar er att prova det. 
Ni kan få tillgång till formuläret via länken på vår konferenshemsida: 
http://www.na.org/conference. Vi välkomnar respons inte bara från regioner men 
också distrikt, grupper och medlemmar. Er input kan hjälpa oss att bli mer 
framgångsrika i framtida litteraturprojekt. 
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Andra publikationer 
Servicepamfletter 

En av frågorna som diskuterades vid WSC 2006 var den tid det tar att utveckla, 
godkänna och distribuera litteraturen till NA medlemmar i allmänhet. Det togs 
särskilt upp att tiden som krävs från början till slut är den samma vare sig det är ett 
helt bokverk tillfrisknande litteratur eller en två sidor lång pamflett om service. 
Konferensdeltagare diskuterade också vad som skulle krävas för att godkänna 
tilläggsmaterial till Public Relations Handbook som kunde göras tillgängligt för NAs 
servicegemenskap inom en rimlig tidsram. 

Motioner vid WSC 2006 
Konferensens diskussioner om utmaningarna med tidsramar för litteraturutveckling 
hade en avgörande inverkan på antagandet av motioner under konferensens 
ärendesessioner. Nya ärendemotioner antogs för att tillåta Världsstyrelsen att 
anpassa och revidera Planeringsredskapet för distrikt och kapitel tio till och med 
tretton i PR Handbook och att utveckla tilläggsmaterial för PR Handbook. Dessa 
motioner ger Världsstyrelsen den nödvändiga flexibiliteten för att i rätt tid svara an på 
ändringar i de realiteter som påverkar hur NAs serviceorgan interagerar med sina 
närsamhällen. 

Utöver dessa motioner, som hänvisar till särskilt servicematerial, ställde delegater en 
annan motion ”att tillåta Världsstyrelsen utveckla och godkänna servicerelaterade 
informationspamfletter och redskap för distribution till gemenskapen” vilken antogs 
med den nödvändiga tvåtredjedelsmajoriteten. Denna motion etablerade ett nytt 
”spår” för utveckling av servicematerial och markerar ett modigt steg framåt för 
konferensen i dess ansträngningar att tillhandahålla grupper och serviceorgan 
meningsfull hjälp inom en rimlig tidsperiod. Kort efter konferensen påbörjade NAWS 
utvecklingen av nya verk. 

Den första omgången servicepamfletter 
Vi baserade våra beslut om vilka ämnen som skulle tas upp först i dessa 
servicepamfletter i stort på vilken sorts förfrågningar vi oftast får från gemenskapen, 
såväl som på frågor som gång på gång kommer upp under workshops. Världsservice 
tillhandahåller regelbundet en viss typ av information till medlemmar som ringer, 
skickar e-post eller skriver och ber om råd. Utöver det har vi hört om en del 
gemensamma utmaningar och framgångar i våra diskussioner om Vårt servicesystem 
(och tidigare Infrastruktur). Vår förhoppning var att paketera denna information för 
att göra den mer allmänt tillgänglig för medlemmar som kunde använda den i sina 
serviceansträngningar. 

Efter vårt möte i juli 2007 satte vi följande fem servicepamfletter i produktion: 

• En introduktion till NA-möten 

• Störande och våldsamt beteende 

• Gruppens betrodda tjänare: roller och ansvar 

• Gruppen praktiska möte 

• NA-grupper och medicinering 
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Vi skickade exemplar av samtliga fem pamfletter till konferensdeltagare och vi 
distribuerade också exemplar till intresserade medlemmar vid WCNA-32. Det 
övergripande gensvaret vad mycket positivt. 

Processfrågor 
Trots en stor mängd positiva reaktioner till de fem publicerade pamfletterna fick vi 
också en mängd bekymrade reaktioner på beskrivningen av ”drogfri” i En 
introduktion till NA-möten. Beskrivningen ”avhållsam från alla droger, (inkluderar inte 
föreskriven medicin)” uttryckte tyvärr inte på ett adekvat sätt det vi ville säga. Som 
medlemmar har vi alla en förståelse för vad NA menar med total avhållsamhet från 
alla droger. Vi vet också att frågan om huruvida man ska ta föreskriven medicin är en 
känslig och personlig fråga. I tider av sjukdom påminner oss om att ”det slutgiltiga 
ansvaret för att ta medicinska beslut vilar hos varje enskild individ”. Vi får ofta frågor 
från professionella om den här frågan och vi hade hoppats att här klargöra att en 
medlem kan vara drogfri medan han/hon tar föreskriven medicin. Naturligtvis vet vi 
samtidigt att många människor missbrukar föreskriven medicin och det är troligen 
ett skäl till att det blev en så stark reaktion till den här ”definitionen” av drogfri. Det 
kan vara så att den här frågan är för komplicerad för att beskriva under en punkt. Vi 
behöver diskutera vidare innan vi påbörjar någon revidering av den här pamfletten 
och vi skulle vilja höra era idéer och input. 

Medan det sker producerar vi inte längre pamfletten. Vi avbröt distributionen av den 
omedelbart. Situationen illustrerar en av fördelarna med den här nya processen: 
styrelsens förmåga att omedelbart svara an på gemenskapens oro—i det här fallet, 
genom att upphöra att distribuera pamfletten i fråga. Vi kan också revidera 
materialet snabbt snarare än att behöva ställa en motion vid konferensen och sedan 
vänta motsvarande två år för att få den reviderade texten godkänd.  

Medan den här meningen i En introduktion till NA-möten kan ha varit en “heta 
knappen” fråga är det inte den enda frågan som vi känner att vi behöver diskutera 
vidare. Mest översiktligt undrar vi vilken sorts material som exakt passar in i 
kategorin servicepamfletter. Vi hade ett samtal under vårt möte om avsedd 
användning och avsedd publik och vi är angelägna om att få höra vad andra anser. 
En introduktion till NA-möten, var till exempel avsedd för potentiella medlemmar eller 
beroende som är väldigt nya i NA och ännu inte vana vid möten. Vi har haft 
oräkneliga förfrågningar om den här sortens pamfletter från professionella som 
hänvisar människor till NA och behovet för den har kommit upp i våra diskussioner 
om grupper under den senaste konferenscykeln. Vi vet att det är en pamflett vi 
behöver, men är det rätt metod för att skapa och godkänna ett sådant här material? 

I andra fall finns det potentiella verk, som de två vi arbetar på nu Leadership och The 
Benefits of Service, som fokuserar på servicerelaterade ämnen men riktar sig till 
enskilda medlemmar, inte till grupper eller servicekommittéer. I det förflutna skulle vi 
kanske ha släppt en bulletin om ämnet, men vi vet att de flesta medlemmar inte ens 
känner till att bulletinerna finns. Vi hoppades att en servicepamflett skulle få en 
bredare distribution. Men när en text är skriven för en medlem snarare än för en 
grupp eller en kommitté, uppkommer frågan huruvida det är servicematerial eller 
egentligen tillfrisknandematerial. Det här är några av de frågor kopplade till 
servicepamfletterna som vi hoppas diskutera med delegaterna vid WSC 2008. 
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Vi ser också fram emot att diskutera utvecklingsprocessen i sig och huruvida vi bör 
bygga in någon form av begränsad granskningsprocess med delegater eller något 
liknande i processen. Kort sagt, processen för att utveckla servicepamfletter är helt 
ny och vi ser fram emot att höra era tankar och diskutera detta vidare på 
konferensen. Idealt sett kan servicepamfletterna ge oss ett sätt att fånga upp vad vi 
har hört under en konferenscykel om till exempel ämnesfrågorna. Den nuvarande 
processen för tillfrisknandelitteratur är mycket mer kostsam och tidskrävande. Det vi 
vill ha är en process som kan fånga upp vår kollektiva erfarenhet om en mängd olika 
frågor på ett sätt som tjänar gemenskapens behov. 

Efter att ha sagt att detta är vi väldigt tacksamma för förtroendet vi fått i denna process. 
Med hjälp av konferensens deltagare vid WSC 2008 ser vi fram emot att förfina den 
processen.  
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Att planera för framtiden 
Vi har så mycket spännande arbete föreslaget för konferenscykeln 2008–2010 att 
det är svårt att veta vad vi ska beröra här.  

Servicematerial 
Som vi nämnde ovan i avsnittet om servicepamfletter planerar vi, om vi fortsätter att 
producera material genom den nya utvecklingsprocessen, att arbeta på ett verk om 
ledarskap i NA och vi har också talat om ett annat verk som utforskar fördelarna av 
att göra service. 

Utöver potentiella servicepamfletter ser vi ett möjligt behov att revidera arbetsbladet 
för Att bygga starka hemmagrupper. Gemenskapens respons till frågan om starka 
hemmagrupper i den här CARen kommer att vägleda oss i den ansträngningen (eller 
låta oss veta att det inte är nödvändigt). När vi väl har era idéer skulle vi så 
småningom vilja lägga till den texten i  The Group Booklet och till annat befintligt 
servicematerial. 

Avsnittet om ”Vårt servicesystem” i den här CARen (se sid 12) talar om ett annat 
område där vi förväntar oss att förlägga våra ansträngningar. Vi vet att vi behöver gå 
framåt i att utveckla lösningar för en del av de utmaningar som håller oss tillbaka när 
vi utför lokal service. Vi vill fortsätta att ha det här samtalet med er i hopp om att vi 
kan börja utveckla en delad vision för all NA-service och röra oss ut ifrån den för att 
bygga på våra framgångar och övervinna en del av våra stötestenar. Vi förväntar oss 
att vi ägnar det här projektet, om det får stöd, stort fokus under den kommande 
konferenscykeln.  

Tillfrisknandelitteratur 
Vi ser också fram emot att ta oss an ännu ett större litteraturprojekt under den 
kommande cykeln. Vi har talat om att erbjuda en projektplan för ett bokverk ägnat åt 
att leva från dag till dag som en tillfrisknande beroende—att arbeta, leka, sörja och 
fira. Hur ser det egentligen ut när vi tillämpar principerna i alla våra angelägenheter, 
ur ett fötterna-på-jorden perspektiv?  

Samtidigt hoppas vi fortsätta vårt arbete att producera riktad litteratur. 
Gemenskapens respons på frågan om riktad litteratur kommer att hjälpa oss att 
prioritera vad vi ska ta oss an härnäst. Vi skulle också vilja åta oss en revidering av I 
tider av sjukdom. 

Andra texter 
Utöver dessa texter i service och tillfrisknandelitteratur förväntar vi oss att 
upprätthålla vårt ständiga fokus på ledarskap och bidrag. Vi kommer att fortsätta vårt 
arbete inom offentliga relationer och våra ansträngningar att förbättra 
kommunikationen inom gemenskapen. Vi ser fram emot nya ämnesfrågor för 
diskussion och en helt ny uppsättning workshops där vi kan få chansen att träffas 
ansikte mot ansikte. Vilken fantastisk möjlighet vi har. Ja, ansvaret i service är 
avsevärt, men det är ett lågt pris att betala för den frihet vi erfar. 
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Regionala motioner 
I föregående Conference Agenda Report, introducerade vi avsnittet med regionala 
motioner med en sida som resonerade kring vårt behov att lära oss kommunicera 
bättre. Om vår kommunikationsförmåga var så bra som den kunde vara skulle vi 
aldrig se en region ställa en motion i CARen om ett ämne som de inte har försökt ta 
upp på något annat sätt, förklarade vi. Vi uppmuntrade regioner att diskutera sina 
idéer eller bekymmer med andra delegater och världsservice under hela 
konferenscykeln för att höra olika synpunkter och stimulera till dialog: en nyckel till 
att bygga koncensus. När regioner skickade in motioner till den här CARen kunde vi 
hitta en lösning till en av frågorna utan att behöva använda oss av en motion. Och så, 
ännu en gång, uppmanar vi regioner att försöka prata igenom saker med oss innan 
man tillgriper en motion. Ibland är det relativt enkelt att komma till en gemensam 
lösning utan att behöva be grupperna runt om i världen att diskutera frågan i form av 
en motion. När det gäller juridiska frågor eller detaljer om produktion önskar vi att 
det fanns ett annat sätt som kändes acceptabelt och fruktbart att arbeta på, snarare 
än att inkludera en motion i CARen. CARen är kanske vårt primära medium för att 
bygga ett gemenskapsbrett samvete. Borde den idealt sett inte vara fokuserad på att 
föra budskapet vidare mera effektivt? Hur kan vi komma närmare det idealet? Vi 
låtsas inte ha alla svar, men låt oss fortsätta prata om det och se om vi kan göra 
framsteg tillsammans. 

             

Motion 9: Att lägga till bronsmedaljer på engelska med romerska siffror till 
NAWS lager som en specialartikel och anvisa Världsstyrelsen att prissätta 
dem därefter. 
Avsikt: Att åter lägga till den här artikeln i NAWS lager på engelska för dem som 

föredrar dem framför standardmedaljen med arabiska siffror och sälja dem 
som en specialartikel. 

Motionsställare: Tri-State Region 

Ekonomisk inverkan: Den omedelbara kostnaden att skapa en annan uppsättning 
stämplar skulle vara ungefär $13 000. Vi kan i dagsläget inte uppskatta 
övriga kostnader för att lagerhålla dessa artiklar. 

Påverkad policy: Ingen. 

Regionens motivering: Medan den här motionen inte försöker stoppa produktion eller 
planerad produktion av någon annan sorts medalj tillgänglig genom NAWS, 
anvisar den NAWS att återinföra medaljer med romerska siffror. Vi anser att 
det är en artikel som primärt såldes i Förenta staterna och ersattes med den 
nya stilen för enkelhets och universalitets skäl. Intentionen är inte att försöka 
skapa en ny medalj, men att tillhandahålla en historisk minnessak för 
särskilda tillfällen och ge flera val i vårt firande av tillfrisknande. 

Världsstyrelsen: Vår rekommendation är att inte anta. Vi är öppna för tankarna som 
uttrycks här. Naturligtvis vill vi producera det medlemmarna vill ha. Men den här 
motionen tar upp produktionsbeslut och vi föredrar alltid att inte hantera den här 
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typen av frågor genom en motion. Vid ett stort antal tillfällen har konferensen 
beslutat att helt delegera den här sortens produktionsbeslut till NAWS.  

Vi är villiga att lagerhålla medaljer med romerska siffror, men om vi ska göra 
det, skulle det vara istället för, inte som ett tillägg till, medaljerna med 
arabiska siffror. Vi anser inte att det är välbetänkt att lagerhålla två olika 
sorters sifferformat. Frågan handlar inte om priset, det är en fråga om klok 
hantering av lagret. För närvarande har vi medaljer med siffror upp till femtio 
och för varje siffra har vi tre legeringar (brons, biplate och silver) och flera 
olika språk. Vi planerar att upphöra distribution av guldmedaljerna på grund 
av låg efterfrågan i gemenskapen. Då kvarstår 156 olika artiklar i lager i bara 
de engelskspråkiga medaljerna. Att hantera ett lager om trettiofem 
publicerade språk och fyra servicekontor är alltid en utmaning för oss. Att 
lägga till ett annat numeriskt format skulle fördubbla lagermängden av 
medaljer så att vi skulle ha 312 inventarieartiklar för de engelsktalande NA-
gemenskaperna.  
Vi planerar att skicka prov på både arabisk- och romersksiffriga medaljutfö-
rande med två olika ytbehandlingar vardera till RDar och altRDar och till andra 
litteraturkunder. Vi planerar också att ha bilder online av de föreslagna me-
daljutförandena tillsammans med ett online formulär eller kryssrutor av något 
slag så att medlemmar kan ge uttryck för vad de föredrar. På det här sättet 
bör vi kunna få en uppfattning om vad gemenskapen skulle önska. Inga 
förändringar skulle ske förrän någon tid efter WSC 2008.  

             

Motion 10: Att anvisa världsstyrelsen att lägga till NAWS lager medaljer med 
romerska siffror i alla nuvarande utföranden och språk som produceras av 
NAWS. Huruvida dessa medaljer är ett tillägg till lagret eller en ersättning för 
de nuvarande medaljerna med arabiska siffror är NAWS eget avgörande. 
Avsikt: Att återinföra medaljer med romerska siffror i NAWS lager. 

Motionsställare: Region of the Virginians 

Ekonomisk inverkan: Den omedelbara kostnaden att skapa stämplarna för alla språk 
skulle vara ungefär $42 000. Med de föreslagna förändringarna av vår 
medaljs utformning och utförande ännu inte beslutade om är det inte möjligt 
att uppskatta kostnaden för att omsätta vårt lager eller att ständigt lagerhålla 
dessa artiklar.  

Påverkad policy: Ingen. 

Regionens motivering: Våra grupper vill ha en återgång till den gamla utformningen av 
medaljer. Den här rösten hördes på vår gruppsammankomst. Våra grupper och 
enskilda medlemmar i regionen anser att medaljerna med romerska siffror för 
oss är en symbol för fortsatt tillfrisknande i Anonyma Narkomaner. Vi är 
införstådda med att vid långsiktigt tillfrisknande och ökningen av antalet siffror, 
kommer tecknen att bli mindre för att anpassas till ytan och därmed bli något 
svårare att läsa. Om de ska vara den enda tillgängliga siffersorten eller finnas vid 
sidan av den arabiska sifferserien skulle lämnas till NAWS eget avgörande.   
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Världsstyrelsen: Vår rekommendation är att inte anta. Vi är öppna för tankarna som 
uttrycks här. Naturligtvis vill vi producera vad medlemmarna vill ha. Men den här 
motionen tar upp produktionsbeslut och vi föredrar alltid att inte hantera den här 
typen av frågor genom en motion. Vid ett stort antal tillfällen har konferensen 
beslutat att helt delegera den här sortens produktionsbeslut till NAWS.  

Vi är villiga att lagerhålla medaljer med romerska siffror, men om vi ska göra 
det, skulle det vara istället för, inte som ett tillägg till, medaljerna med 
arabiska siffror. Medan vi förstår att motionen lämnar det till styrelsen att 
avgöra huruvida de här medaljerna skulle ersätta dem med arabiska siffror, 
anser vi det inte välbetänkt att lagerhålla två olika sorters sifferformat. För 
närvarande har vi medaljer med siffror upp till femtio och för varje siffra har vi 
tre legeringar (brons, biplate och silver) och flera olika språk. Vi planerar att 
upphöra distribution av guldmedaljerna på grund av låg efterfrågan i 
gemenskapen. Då kvarstår 156 olika artiklar i lager i bara de engelskspråkiga 
medaljerna. Med inkludering av medaljerna på andra språk uppgår totalen till 
271 artiklar i lager. Att hantera ett lager om trettiofem publicerade språk och 
fyra servicekontor är alltid en utmaning för oss. Att lägga till ett annat 
numeriskt format skulle fördubbla lagermängden av medaljer så att vi skulle 
ha 542 inventarieartiklar.  

Vi planerar att skicka prov på både arabisk- och romersksiffriga 
medaljutförande med två olika ytbehandlingar vardera till RDar och altRDar 
och till andra litteraturkunder. Vi planerar också att ha bilder online av de 
föreslagna medaljutförandena tillsammans med ett online formulär eller 
kryssrutor av något slag så att medlemmar kan ge uttryck för vad de föredrar. 
På det här sättet bör vi kunna få en uppfattning om vad gemenskapen skulle 
önska. Inga förändringar skulle ske förrän någon tid efter WSC 2008.  

             

Motion 11: Att anvisa Världsstyrelsen att tillhandahålla ekonomiskt stöd för 
Northern New Jersey Regionen med summan $36 000. 
Avsikt: Att låta NAWS hjälpa till med en del av de juridiska kostnader Northern New 

Jersey Region har ådragit sig.   

Motionsställare: Northern New Jersey Region 

Ekonomisk inverkan: Den omedelbara ekonomiska inverkan skulle vara $36 000, 
men det är omöjligt att uppskatta den potentiella kostnaden över tid eftersom 
fallet skulle ange prejudikat för liknande juridiska processer i framtiden. 

Påverkad policy: Ingen 

Regionens motivering: Northern New Jersey Regionen har varit invecklad i en juridisk 
process i över 4 år. Processen har sitt ursprung i att en beroende inte kunde 
avsluta ett NA-möte med en bön han föredrog. Gruppens autonomi innebär att 
det här mötet avslutas med en specifik bön. En juridisk process inleddes mot 
Anonyma Narkomaner. Rättsliga kostnader för försvaret av våra fjärde och 
sjätte traditioner uppgick till över totalt $91 000,00. Våra traditioner 
vidmakthölls i domstol. 
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Northern New Jersey Regionen är i behov av ekonomisk hjälp från 
gemenskapen som helhet för att kunna betala för de juridiska kostnaderna. 

Världsstyrelsen: Vår rekommendation är att inte anta. Juridiska frågor är ofta extremt 
komplicerade och kräver en hel del förklaring, men vi befinner oss i en 
situation där vi inte kan tillhandahålla särskilt mycket information. Vi skulle 
vilja det, men vi kan inte förklara detaljerna i det här fallet eftersom det är en 
pågående rättegång och NA Världsservice också är en aktiv svarande i detta 
fall. Men vi ansåg det dock viktigt att börja försöka förklara vår 
rekommendation att inte anta, eftersom implikationerna av den här motionen 
potentiell är långsträckta och ger upphov till bekymmer bortom just den här 
juridiska processen. Utan att diskutera de specifika detaljerna i den 
nuvarande rättegången kan vi säga att den handlar om att försvara våra 
traditioner. Den juridiska processen ifråga handlar om en enskild person och 
hans klagomål mot ett lokalt möte och ett distrikt. Om den här motionen 
skulle antas gäller frågan den relation en sådan handling skulle etablera, 
juridiskt sett, och det prejudikat det skulle ange. Det skulle lätt kunna 
etablera den juridiska förväntningen att NAWS har ett centralt ansvar för/eller 
kontroll över aktiviteterna i varje NA-grupp eller servicekommitté. Vi har länge 
hävdat att medan vi tillhandhåller service till NA har vi ingen kontroll eller 
översyn—och ska heller inte ha det. Om den här motionen skulle antas kunde 
NAWS handling ses som att anta centraliserad kontroll, ansvar och ekonomisk 
auktoritet. Vi vill inte ange det juridiska prejudikatet och vi tror att de flesta 
lokala serviceorgan inte heller skulle vilja det. 

             

Motion 12: Att kräva att alla NA Servicepamfletter menade för gruppers eller 
enskilda medlemmars användning inkluderas i Conference Agenda Report för 
godkännande.  
Avsikt: Att överlämna godkännande av servicerelaterade pamfletter menade för 

gruppers och enskilda medlemmars användning till Världsservicekonferensen.   

Motionsställare: New Jersey Region 

Ekonomisk inverkan: Vi kan inte uppskatta den ekonomiska inverkan den här 
motionen skulle ha eftersom det finns för många variabler. Den omedelbara 
kostnaden skulle vara förlusten av det vi har i lager idag. Att ändra 
godkännandeprocessen skulle kunna påverka kostnaden för framtida projekt, 
men vi kan inte göra någon uppskattning för det nu.  

Påverkad policy: Den policy som påverkas skulle göra ändringar i avsnittet i WB 
Guidelines som frambringar service relaterade informationspamfletter såväl 
som den nya noteringen i godkännandeprocessen för servicematerial.  

Regionens motivering: Detta kommer att låta alla nya, eller ändringar till redan 
befintliga, NA-service pamfletter att läggas in i Conference Agenda Report, 
granskas av gemenskapen och godkännas på Världsservicekonferensen. Den 
här motionen skulle behålla godkännandeprocessen för servicematerial som 
den beskrivs på sidan 34 i A Guide to World Services in NA i dess nuvarande 
form utan de ändringar som gjordes vid WSC 2006. Att ge Världsstyrelsen 
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möjligheten att utveckla och godkänna servicerelaterade pamfletter som 
används på gruppnivå har i handling förbigått gemenskapens godkännande 
av en viktig sorts litteratur. Skillnaden mellan ”servicerelaterad” kontra 
”tillfrisknande” litteratur är inte tydligt definierad. Servicepamfletter har 
utvecklats och kallats ”servicerelaterade” som våra medlemmar ser som 
”tillfrisknande” litteratur. Det är ett tydligt exempel på hur en överträdelse av 
koncept två skadar NA som helhet. 

Världsstyrelsen: Vi rekommenderar att inte anta. Efter diskussioner vid WSC 2006 
om den långa tid det tar att producera ett kort stycket servicematerial, ställde 
delegater en motion att ”tillåta världsstyrelsen utveckla och godkänna 
servicerelaterade informations pamfletter och redskap för distribution till 
gemenskapen”, som antogs med nödvändiga tvåtredjedelsmajoritet. Idén om 
”styrelsegodkända” servicepamfletter utvecklades som en del av ett sätt att 
bättre svara an på gemenskapens behov. Vi tycks alla önska oss mer lägliga, 
effektiva och flexibla processer för att utveckla och revidera servicematerial. 
När motionen först antogs talade vi om att pröva den nya processen under en 
konferenscykel och sedan tala om den igen vid WSC 2008 och vi skulle 
fortfarande vilja ha den möjligheten. Vi hoppas kunna tala med konferensen 
om hur vi ska förbättra processen. (För mer information om den diskussionen 
se sid 37) 

Vi hade hoppats att en utvecklingsprocess för styrelsegodkända pamfletter 
skulle tillåta oss att vara mera rörliga. Om vi blev medvetna om ett vitt 
omfattande behov hos gemenskapen skulle vi producera något mycket 
snabbare för att fylla det behovet. I våra samtal med medlemmar och 
serviceorgan, genom våra resor och vår korrespondens kan vi få en god 
uppfattning om vad NA-gemenskaper brottas med och vad som fungerar för 
gemenskaper runt om i världen. Vi skulle vilja ha möjligheten att dela den 
informationen snabbare och att revidera den baserat på feedback vi hör. 
Snarare än en väg att ”förbigå” gemenskapens vilja hoppas vi att den här 
processen kommer att tillhandahålla ett mer direkt och mindre ohanterligt 
sätt att möta gemenskapens behov och ta emot gemenskapens input. 
Om den här motionen antas kommer utvecklingsprocessen för en pamflett att 
igen ta upp till fyra år. Vilken pamflett som helst om service skulle behöva 
skapas genom en projektplan som röstats om på Världsservicekonferensen. 
Två år senare skulle pamfletten publiceras i Conference Agenda Report och 
röstas om på Världsservicekonferensen. Om det skulle finnas behov att 
revidera pamfletten skulle det också ta mer än två år eftersom en sådan 
revidering skulle kräva en motion i Conference Agenda Report.  
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WSC 2008 Sammanfattningsblad:  
Diskussionsfrågor och motioner 

Diskussionsfrågor 
Följande är diskussionsfrågor som har att göra med var och en av Ämnesfrågorna för 
diskussion för 2006–2008 års konferenscykel såväl som två frågor som har att göra 
med tillfrisknandelitteratur. Det här är den tredje Conference Agenda Report som 
innehåller diskussionsfrågor. Vi arbetar fortfarande med att göra de här frågorna 
lättare för er att hålla workshops om. Vi har försökt göra frågorna enkla och direkta i 
hopp om att de ska vara till hjälp. Vi hoppas att ha några redskap utlagda på nätet 
snart för att hjälpa er att strukturera workshop sessioner och vi välkomnar er input 
på hur vi kan göra processen enklare.  

En sak vi har gjort inför den här konferensen är att utveckla ett webbformulär så att 
ni kan lägga in era svar på frågorna online. Ni får tillgång till formuläret genom 
konferenssidan på vår hemsida: http://www.na.org/conference. Vi uppmuntrar inte 
bara regioner men också distrikt, grupper och medlemmar att dela med sig av sina 
tankar om dessa ämnen till oss. Ni kan svara på alla eller några av frågorna efter 
eget tycke. Ni kommer att ombes lägga in kontaktinformation utifall vi skulle behöva 
kontakta er för att klargöra något eller om ni representerar en grupp eller ett 
serviceorgan (om ni gör det, vilken/vilket). Vi hoppas att online formuläret hjälper er 
att skicka vidare era idéer på ett lättare sätt. Det skulle hjälpa oss i planeringen av 
WSC 2008 och den kommande cykeln.  

Att bygga starka hemmagrupper 
1 Om ni har använt arbetsbladet för att bygga starka hemmagrupper (se bilaga A), 

hur har det varit till hjälp och hur kan det förbättras? 

2 Om ni inte har använt det, vad skulle få er att använda arbetsbladet?  

Vårt servicesystem 
3 Om ni använder Planeringsredskapet för distrikt, hur har det varit till hjälp och hur 

kan det förändras?  

4 Om ni inte gör det, finns det ett skäl varför? Vad skulle få er att använda 
Planeringsredskapet?  

5 Vad anser ni fungerar bra i er lokala servicestruktur? 

6 Vad anser ni inte fungerar i er lokala servicestruktur?  

Vem saknas på våra möten och varför? 
7 Vilka utmaningar står i vägen för att avgöra vem som saknas och att attrahera 

dem till NA? 

8 Har ni diskuterat ämnesfrågan i er grupp, ert distrikt eller er region? Vänligen dela 
er erfarenhet av att hålla workshops om ämnesfrågan—eller, ännu hellre, era 
framgångar i att nå dem som saknas. 
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Riktad litteratur 
9 2008 års Världsservicekonferens kommer att rösta om en pamflett för unga 

människor och en annan för deras föräldrar eller vårdnadshavare. Vad anser ni 
att nästa projekt för riktad litteratur ska fokusera på, vilken befolkningsgrupp ska 
vi rikta oss till?  

Sponsorskap 
10 Vad är det hos Sponsorship boken som medlemmar finner användbar eller inte 

användbart? Om ni inte finner den användbar, varför inte?   

Motioner från Världsstyrelsen 
Motion 1: Att ersätta befintliga berättelser i den femte upplagan av Basic Text Narcotics 
Anonymous med dem i bilaga B. 
Motionsställare: Världsstyrelsen, sid 24 

Motion 2: Att godkänna övriga revideringar av den femte upplagan av Basic Text, Narcotics 
Anonymous, såsom den presenteras i bilaga B. Det inkluderar 

• Förordet till den sjätte upplagan,  
• Rubrikerna ”Vårt program” och ”Våra medlemmar delar med sig,” som skulle ersätta 

rubrikerna “Bok ett” respektive “Bok två”, 
• Inledningen till Våra medlemmar delar med sig,  
• sammandragen,  
• reflektionerna, och  
• rubrikerna och beskrivningarna av avsnitten “Beginnings,” “Coming Home,” 

“Regardless of…,” och ”Life on Life’s Terms.”  
Motionsställare: Världsstyrelsen, sid 25 

Motion 3: Att tillåta Världsstyrelsen att regelbundet godkänna uppdateringar av den 
statistiska informationen (antal möten, länder och så vidare) i förordet till den sjätte 
upplagan av Basic Text Narcotics Anonymous med ett ”gäller för” datum i fotnoten. 
Motionsställare: Världsstyrelsen, sid 26 

Motion 4: Att godkänna borttagandet av specifika källor för citat ur Bara för idag för 
versioner av litteratur som inte längre är i tryck och att i början av boken inkludera en 
förklaring att citat utan källhänvisningar är tagna ur tidigare versioner av NA-litteratur. Också 
att godkänna användningen av en fotnot i förordet till Bara för idag att uppdatera 
referensen till den femte upplagan av Basic Text.  
Motionsställare: World Board, sid 27 

Motion 5: Att godkänna inkluderandet av ett uppdaterat och reviderat index i den sjätte 
upplagan av Basic Text, Narcotics Anonymous.   
Motionsställare: World Board, sid 27 

Motion 6: Att godkänna två särskilda manusredigeringar i Basic Text Narcotics Anonymous: 
För det första att ersätta namnet ”N.A.” (med punkter efter de två stora bokstäverna) med 
”NA” (utan punkter). För det andra, att ta bort fotnoten i tradition elva som nämner A Guide 
to Public Information Newly Revised.  
Motionsställare: World Board, sid 28 
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Motion 7: Att ersätta den befintliga IP #13, Ungdom och tillfrisknande, med den reviderade 
råtexten i bilaga C och ändra titeln på denna pamflett till By Young Addicts, For Young 
Addicts. 
Motionsställare: World Board, sid 32 

Motion 8: Att godkänna råtexten för For the Parents or Guardians of Young People in NA 
som finns i bilaga E som IP#27. 
Motionsställare: World Board, sid 32 

Regionala motioner 
Motion 9: Att lägga till bronsmedaljer på engelska med romerska siffror till NAWS lager som 
en specialartikel och anvisa Världsstyrelsen att prissätta dem därefter. 
Motionsställare: Tri-State Region, sid 41 

Motion 10: Att anvisa världsstyrelsen att lägga till NAWS lager medaljer med romerska 
siffror i alla nuvarande utföranden och språk som produceras av NAWS. Huruvida dessa 
medaljer är ett tillägg till lagret eller en ersättning för de nuvarande medaljerna med 
arabiska siffror skulle vara NAWS eget avgörande. 
Motionsställare: Region of the Virginians, page 42 

Motion 11: Att anvisa Världsstyrelsen att tillhandahålla ekonomiskt stöd för Northern New 
Jersey Regionen med summan $36 000.  
Motionsställare: Northern New Jersey Region, page 43 

Motion 12: Att kräva att alla NA Servicepamfletter menade för gruppers eller enskilda 
medlemmars användning inkluderas i Conference Agenda Report för godkännande.   
Motionsställare: New Jersey Region, page 44 
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 This form can also be completed or updated online at www.na.org         (June 2007) 

World Pool Information Form  
 
Thank you for your interest in entering the World Pool. Please provide us with the following information. 

If at some point you are considered for service, you may be asked for additional information. 

Please type or print legibly and return to:   
Human Resource Panel, NA World Services, Inc., PO Box 9999, Van Nuys, CA  91409  USA,  

or Fax to: (818) 700-0700. 

Today's Date: 

Month _______  Day ______  Year _______ 

 

Is this your:       First Submission     or       Update  

General Service Interest - Mark your preference based on your interest, skills, and background. You may 
choose one or both options. Those selecting only NA World Service Projects will not be considered for HRP 
nominations to the World Service Conference (WSC).  

 World Board, Human Resource Panel, or WSC Cofacilitator  NA World Service Projects 

Contact Information 

Name: ______________________________________ Clean Date: ___________/__________/__________ 
 Month                 Day               Year   

Address: ___________________________________________________________________________________  

City:________________________________________State/Province: __________________________________  

Postal/Zip Code: ______________________________Country: _______________________________________  

Home Phone: ________________________________Fax: ___________________________________________  

Email Address: ______________________________________________________________________________  

Your Region: _______________________________________________________________________________  

Relevant Education, Occupation, and Life Experiences - Please provide information 
regarding any relevant educational background, occupational skills, or life experiences. 
Education:  

 

 

 

Occupation: 

 

 

 

Life Experience: 

 

 

 

 



 This form can also be completed or updated online at www.na.org         (June 2007) 

Language - For each language, please indicate your skill level as FLUENT, AVERAGE, or MINIMUM by 
marking the appropriate boxes. Include all languages that apply. 

Language This is my 1st 
Language Can Write Can Read Can Speak 

  Yes    No  Fluent    Average 
       Minimum 

 Fluent    Average 
       Minimum 

 Fluent    Average 
       Minimum 

  Yes    No  Fluent    Average 
       Minimum 

 Fluent    Average 
       Minimum 

 Fluent    Average 
       Minimum 

  Yes    No  Fluent    Average 
       Minimum 

 Fluent    Average 
       Minimum 

 Fluent    Average 
       Minimum 

Service History - Please write the total number of years of service at each level of service in the “Total 
Years Served” box below. Please check mark the boxes next to the positions served.  

World Service 

 Total Years Served 

Experience at that level:        
(Check all boxes of that apply) 
 Ad Hoc/Focus 

Group/Workgroup  
 Human Resource Panel 

 NAWS Development Travel 

 NAWS Public Relations 
Resource 

 Pre-1998 WSC Committees 
or Boards   

 Regional Delegate/ Alternate 
Delegate 

 Special Worker 

 World Board 

 WSC Cofacilitator 

 
 
 
 

Zonal Service 
 Total Years Served 

Experience at that level:      
(Check all boxes of that apply) 
 Fellowship Development 

 Other Zonal Service 

 Translations 

 Website 

 Zonal Forum Admin 
 

Convention / Corporation /  
Service Office 

 Total Years Served 

Experience at that level:        
(Check all boxes of that apply) 
 Board of Directors (BOD) 

 Committee Member 

 Executive Committee 

 Special Worker 

 Volunteer 
 

Area/Regional Service 
 Total Years Served 

Experience at that level:        
(Check all boxes of that apply) 

 ASC/RSC Admin 
 Events/Activities 
 Fellowship Development 
 Group Service 

Representative 
 Hospitals & Institutions 
 Literature 
 Outreach 
 Phone/Helpline 
 Public Information 
 Public Relations 
 Policy 
 Regional Committee Member 
 Translations 
 Website 
 

Service Preferences - Please list the top two most fulfilling service positions/responsibilities from above.  

Service Position / Responsibility:  

Why was it fulfilling? 

 

Service Position / Responsibility:  

Why was it fulfilling? 
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Ordlista 
Biennial 

Något som sker vartannat år.  

CAR 
Förkortning för Conference Agenda Report. 

Conference Agenda Report (CAR) 
En publikation som består av ärenden och frågor som kommer att övervägas under det 
biennala WSC-mötet. CARen ges ut minst 150 dagar före öppnande 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) 
Ett begrepp som används för att beskriva frågor som skickas till konferensdeltagare 
nittio (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.  

Konferenscykel 
De två åren mellan konferenser. För den nuvarande konferensen hänvisar det till de två 
räkenskapsåren som löper från 1 juli 2006 till 30 juni 2008.  

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

Conference Report 
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. 

Kandidatprofilrapporter (CPRer) 
Ett paket som innehåller information (individuella rapporter) om varje kandidat som är 
nominerad av Human Resource Panel för övervägande till val av WSC. Dessa rapporter 
är menade att hjälpa konferensdeltagare i deras utvärdering av kandidaterna.  

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 NAs 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 servicehandbok, godkänd 1997, menad att tjäna som en resurs för NA-grupper, 
distrikt, regioner och deras underkommittéer i att upprätta och tillhandahålla lokal 
service.  
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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 föregångare, TWGWSS, 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 Världsstyrelsen, Human Resource Panel och WSCs biträdepositioner. Är också 
ansvarig för administrationen av World Pool. Består av fyra personer som väljs av WSC.  

Infrastruktur 
Ordboken definierar detta som basen eller grundvalen för en organisation. För våra 
syften i NA innebär det servicestrukturen och det som stödjer servicestrukturen. Tre av 
de huvudsakliga komponenterna i NA:s infrastruktur som vi diskuterat en hel del på 
senare tid är resurser, kommunikation och ledarskap. 

IP 
Förkortning för informationspamflett. 

Issue Discussion Topics 
Specifika ämnen som väljs av WSC som har att göra med gemenskapen som helhet, och 
ska diskuteras av gemenskapen under nästa konferenscykel. 

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, Inc., det juridiska namnet på 
världsservicen. 

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

Project Plan 
Utvecklas av Världsstyrelsen för alla tänkbara, icke-rutinmässiga världsserviceprojekt. 
Inkluderar den föreslagna omfattningen av projektet, budget och tidsram. Inkluderas 
material i Conference Approval Track 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, världsstyrelsen eller zoner. Dessa potentiella 
kandidater intervjuas vid sidan av och efter alla initiala neutrala urvalsprocesser. 



   2008 CAR  55 

 

Gruppsammankomst 
En samling av gruppservicerepresentanter (GSRer) och regionkommittémedlemmar 
(RKMer) som hålls 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. 

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

Regionservicekommitté (RSK) 
Ett organ som samlar den kombinerade serviceerfarenheten hos ett antal närliggande 
distrikt, för att ömsesidigt stödja dessa distrikt. Består av RKMer, regiondelegat, 
alternerande delgat och andra enligt behov. 

Servicepamfletter 
En pamflett menad för användning som en resurs för grupper och serviceorgan som 
behandlar något ämne som har att göra med service i NA De här pamfletterna utvecklas 
och godkänns av Världsstyrelsen som också kan revidera dem när som helst. De är 
styrelsens bästa försök att samla några av de mest framgångsrika arbetssätten i vår 
gemenskap för att hantera känsliga eller svåra frågor.  

Strategisk plan  
En långsiktig strategi för världsservicen för att tillhandahålla ny eller förbättrad service 
eller stöd som möjliggör fortlevandet och tillväxten av Anonyma Narkomaner i hela 
världen. Projektplanerna härrör ur de långsiktiga målen i den strategiska planen. 

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. 

Arbetsgrupper 
Litet arbetsorgan inom Världsstyrelsen som skapats för ett särskilt syfte. 

World Board 
Världsstyrelsen 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 intellektuella egendom 
(vilket inkluderar litteratur, logon, varumärken och copyright-rättigheter) i enlighet med 
gemenskapens vilja så som den uttrycks genom WSC. 

World Pool 
En pol av medlemmars serviceresuméer (World Pool Information Forms) som visar en 
mångfald tillfrisknande och servicerelaterade erfarenheter såväl som alla förmågor som 
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. 
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World Service Conference (WSC) 
Olikt alla andra serviceorgan inom NA-service är konferensen inte en enhet, det är ett 
evenemang – sammankomsten av NA:s gemenskap från runt om i världen. Vartannat år 
möts regiondelegater, medlemmar från Världsstyrelsen och verkställande direktören för 
World Service Office, för att diskutera viktiga frågor för Anonyma Narkomaners 
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 NAs världsservice. 
Huvudkontoret finns i Chatsworth (Los Angeles), Kalifornien, USA, med lokala kontor i 
Mississauga, Ontario, Kanada, Bryssel, Belgien och Teheran, Iran. WSO trycker, 
lagerhåller och säljer NA-gemenskaps- och konferensgodkänd 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-biträden 
Två personer som håller i ärendemöten vid Världsservicekonferensen. Väljs av 
Världsservicekonferensen.  

Zonforum 
Lokalt organiserade, serviceinriktade, delningssessioner som tillhandahåller medel 
genom vilka NA-gemenskaper kan kommunicera, samarbeta och växa tillsammans. 
Involverar deltagare från närliggande regioner. 
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Att bygga starka hemmagrupper 
Arbetsblad  

Det här arbetsbladet är till för att hjälpa NA-medlemmar att stärka sina hemmagrupper. Använd det på 
era praktiska möten för att finna sätt att växa och förbättras. Tanken på längre praktiska möten är inte 
alltid tilltalande. OM det behövs kan gruppen lägga in ett extra praktiskt möte eller ha en separat 
sammankomst vid ett annat tillfälle. I en anda av givande räcker lite extra tid långt för att stärka 
gruppen så att de bättre kan föra budskapet vidare. För att processen ska vara snabb och smidig, dela 
ut detta arbetsblad i förväg och försök involvera så många gruppmedlemmar som möjligt. På baksidan 
av arbetsbladet finns en lista över hemmagruppsegenskaper i tre kategorier.  

 Identifiera områden för förbättring för gruppen 
Från varje kategori (se listan på baksidan av denna sida) kan medlemmarna, antingen före eller 
efter det praktiska mötet, välja en eller två frågor som gruppen kan förbättra. Jämför listor eller 
rösta. Behandla de frågor som kommer högst upp, en i taget. 

 Klargör frågorna 
Gruppen bör kort diskutera vad som behöver förbättras inom varje område de väljer, ett i 
taget. Kom ihåg, gör de enkelt! Fastna inte i problemet, sök er fram emot lösningen. 

 Brainstorming lösningar 
Diskutera idéer till lösningar som grupp. Kom ihåg, det finns inga dåliga idéer och det finns 
ingen anledning att debattera. En idé som kanske inte fungerar kan leda till en annan som gör 
det. Fokusera på olika sätt att gå framåt: bry er inte om att det inte är perfekt. Små 
förbättringar är bättre än inga förbättringar alls. 

 Välj lösningar 
Välj ut de idéer som de flesta medlemmar är eniga om. Om så behövs kan det här göras genom 
enkel röstning. 

 Fatta beslut 
Utifrån brainstormingen, leta efter enkla praktiska handlingar gruppen kan utföra för att sätta 
lösningarna i verket. Specificera vem som ska göra vad och hur det ska utföras.  

Exempel 

Område för förbättring: Arbetssätt – Offentliga relationer 

Frågor: mötesinrättningen klagar över oväsen och stök efter möten och vet inte vem de ska ta upp 
problemet med. 

Brainstorming/välja lösningar (röster):  
 Tala om för deltagare att vi för oväsen (2) 
 Ta med uttalande i mötesmanualen (5) 
 Att också nämna skräp/fimpar (3) 

 Någon som stannar kvar och städar (5) 
 Ge inrättningen telefonnummer (4) 
 Ha kontakt en gång i månaden(5)

Beslut:  
 Lägga till uttalande i mötesmanualen om att sänka ljudnivån och städa upp efter oss. 
 Gruppsekreteraren ska ge inrättningen vår kontaktinformation och prata med dem en gång i månaden. 
 Ha en “städa upp” person varje månad som ser till att vi inte lämnar platsen stökig. 
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Principer som uttrycks av gruppen och dess medlemmar 
Id

ea
l 

 Kontinuitet och åtagande – Människor kan räkna med våra möten och våra betrodda tjänare. 
 En anda av tjänande – Medlemmar tjänar villigt med tacksamhet för NA. 
 Värdet av service – Betrodda tjänare visar tillväxt och vad som kommer med service. 
 Principer satta i verket – Medlemmar lever NAs principer och delar om dem på våra möten. 
 Positivt synsätt – Gruppen och medlemmarna har stora drömmar och delar vår framgång. 
 Intimitet och en hemtrevlig känsla – Vi hjälper medlemmar att känna sig som del av gemenskapen. 
 Annat ______________________________________________________________________ 

Hur starka hemmagrupper fungerar  

Ti
llä

m
pn

in
g  Trygg och positiv miljö – Vårt format håller oss fokuserade på tillfrisknande. 

 Lära sig principer – Gruppen diskuterar stegen, traditionerna och litteratur. 
 Självförsörjning – Medlemmar ger fritt tid och resurser för att stödja budskapet. 
 Bra relationer med allmänheten – Vår grupp avspeglar NA som helhet väl. 
 Uppmuntra mångfald – Mötet når alla nykomlingar och välkomnar dem hem. 
 Nära alla medlemmar – Gruppmedlemmar är stödjande och utmanar varandra till att växa. 
 Annat ______________________________________________________________________ 

Hur en grupp samverkar med NA och med närsamhället 

R
ol

le
r 

 Utvecklas med medlemmarna – Medlemmars personliga tillväxt stärker gruppen. 
 Etablerar ett nätverk – Vår grupp sätter nykomlingar i kontakt med erfarna medlemmar. 
 Portal till service – Medlemmar introducerar nykomlingar till gruppservice och sedan bortom det. 
 Modell för service – Vår grupp förbereder betrodda tjänare att fungera bra på alla andra nivåer. 
 Enighet och trovärdighet – Vi arbetar med andra grupper och DSK i en anda av samarbete. 
 Positivt budskap – Gruppens medlemmar är exempel på att NA förändrar livet till det bättre. 
 Annat ______________________________________________________________________ 

Gruppens anteckningar (använd extra papper om det behövs) 

 Område för förbättring __________________________________________________________ 

 Frågan/problemet ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 Brainstorming _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 Välja lösningar ___________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 Beslut ______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 
Arbetsbladet kan kopieras eller laddas ner från http://www.na.org/discussion_boards.htm 



 

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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