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Sånt som är på gång i Världsservice 

som du kanske vill känna till...
Vi hoppas att ni kommer att fortsätta skicka den här sidan vidare via e-post eller kopiera upp den 

till intresserade medlemmar, era DSKer och RSKer. Vi fortsätter att uppmuntra medlemmar att skaffa 

sig e-prenumerationer för The NA Way och NAWS News. Det hjälper oss att kommunicera mera effektivt

och att hantera distributionskostnaderna. 

Nya ämnen efter WSC 2010 

  Vi har ett visionsuttalande för all NA-service. Med enhällig koncensus antog WSC 2010 A Vision for NA Service, som 

är inkluderat på baksidan av den här rapporten. Vi uppmuntrar er att använda den på kommittémöten och på andra 

servicemöten. Den uttrycker på ett välartikulerat sätt vad vi strävar efter när vi för vårt budskap vidare. 

  Den föreslagna revideringen av In Times of Illness antogs också med enhällig koncensus. Det reviderade häftet kom-

mer att finnas tillgängligt i juli 2010. 

  Money Matters: Self-Support in NA (IP #24) och Funding NA Services (IP #28) antogs också och kommer att finnas att 

tillgå i juli 2010. Dessa pamfletter ersätter de tidigare IPerna #24 and #25. Regionala rapporter vid WSC 2010 klar-

gjorde att självförsörjande är ett problem inom hela gemenskapen. 

  Vi kommer att tillhandahålla sessionsprofiler för att hålla workshops om vårt nya visionsuttalande, självförsörjande 

i NA och In Times of Illness för att uppmuntra gemenskapsvida diskussioner. 

Konferensen godkände ändringar i riktlinjerna för den automatiska distributionen av The NA Way Magazine. För att få 

The NA Way behöver alla anmäla sitt intresse före oktober. En ny prenumeration kan göras när som helst, även efter 

oktober. De här förändringarna kommer att bidra till att distributionen av exemplar som inte är önskade upphör. Mer 

information om de här planerna kommer i nästa nummer av The NA Way och NAWS News. Förändringarna av den auto-

matiska distributionen av tidskriften kommer inte att påbörjas förrän sent under 2010. 

Konferensen förändrade också policyn för planering av världskonventet. Istället för att ha en ”lokal stödkommitté” kom-

mer styrelsen att använda sig av en ”WCNA arbetsgrupp”. Och förregistreringar till WCNA 34 i San Diego 2012 är plane-

rade att börja säljas under den senare halvan av 2010. 

OR nyheter – uppdaterade versioner av Membership Survey, NA: A Resource in Your Community och Information about 

NA finns nu tillgängliga. Detta material är uppdaterat för att avspegla resultaten från 2009-års medlemsenkät. För att 

hjälpa er med era serviceansträngningar har vi också reviderat Basic H&I Guide, satt ihop en helt ny PR Basics och andra 

OR-redskap. Ni hittar alla dessa resurser samt annan information om OR på www.na.org/?ID=PR-index.

”Living Clean” – En andra gransknings och input period, den för kapitel tre, fyra och fem av ”Living Clean”, avslutas den 

30 juni 2010. Den tredje och sista input perioden, för kapitel sex och sju samt introduktionen för ”Living Clean” är plane-

rad att vara mellan 1 oktober till den 31 december 2010. Ni kan bidra med källmaterial för de kvarvarande kapitlen ge-

nom att dela med er av er erfarenhet, om vilket som helst av ämnena i skissen, online på www.naws.org/lc/, eller genom 

att helt enkelt skicka era idéer baserade på skissen via e-post. 

Service System – Hemsidan för service system ligger nu online och där finns allt material som delades ut på konferensen 

såväl som alla tidigare rapporter och en aktuell uppdatering. Det finns också en länk till ett forum för projektet. Vi plane-

rar att hålla en serie workshops i USA mellan mitten av augusti och mitten av november för att diskutera och samla input 

för de föreslagna strukturella modellerna. Uppdateringar kommer att läggas ut online allteftersom de blir tillgängliga: 

www.na.org/?ID=servsys.

Forumet för konferensdeltagare håller på att uppdateras. Genom ett beslut vid WSC 2010 kommer inlägg i det här fo-

rumet att begränsas till deltagare under konferenscyklarna 2008-2010 och 2010-2012, men alla intresserade medlem-

mar kan läsa allt. Vänligen registrera er och delta på http://disc.na.org/wsc/index.php. Vi har mycket att prata om under 

den här cykeln.

Ekonomi – Vi har minskat utgifter och kostnader över hela fältet och fortsätter att be om ert ekonomiska stöd för att kun-

na tillhandahålla service som bidrar till att föra budskapet vidare i hela världen i nutidens utmanande omständigheter. 

Gå till NAWS News på http://www.na.org/?ID=reports-nawsnews-nawsmain
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VÅR VISION, VÅR FRAMTID: 

EN NY KONFERENSCYKEL 

BÖRJAR 

Vi upplevde en produktiv, ambitiös 

och uppfyllande World Service 

Conference den 25 april – 1 maj, 

2010 i Woodland Hills, Kalifornien. 

Vår mångfaldiga globala gemenskap 

kom samman för vårt biennala möte under temat ”Vår vision, 

vår framtid”. Vår vision att varje beroende i hela världen ska 

kunna erfara tillfrisknande på sitt eget språk och sin egen 

kultur är den framtid vi arbetar på att åstadkomma. 

Detta nummer av NAWS News tillhandahåller en översikt 

av konferensveckans aktiviteter och beslut. Den här 

rapporten avspeglar inte alla diskussioner vi hade på 

konferensen. Höjdpunkterna som rapporteras här är bara en 

sammanfattning av konferensens aktiviteter. 

Vi är tillfredställda med delegaternas beslut och att vi rör oss 

mot diskussionsbaserat beslutsfattande. Diskussionsfrågor, 

att se inverkan på den globala gemenskapen och att uppnå 

enhällig koncensus är framsteg för WSC. För tio år sedan 

drevs WSC av motioner och parlamentariska procedurer. Vi 

vill hitta mer effektiva sätt att höra ifrån gemenskapen och 

konferensen så att våra diskussioner fortsätter att fokusera 

på vår vision och vår framtid. Vi mognar som gemenskap 

och vår trovärdighet ökar, ändå hoppas vi och strävar alla 

efter ännu mera, vilket den här rapporten kommer att visa. 

Vi är entusiastiska avseende 2010-2012-års konferenscykel 

som ber oss att fortsätta ha ett öppet sinne och vara vil-

liga att förändras och att planera effektivt. Utöver våra två 

projekt som fortsätter från förra cykeln, Service System och 

Living Clean, har vi som alltid grundläggande service och 

ämnesfrågorna (IDTer) samt NAs 34e världskonventet i San 

Diego att förverkliga. Ytterligare några fler projekt godkän-

des, men de kräver resurser för att kunna implementeras. Vår 

förhoppning är att kunna hålla rundabordsdiskussioner om 

offentlig information och starta en arbetsgrupp för service-

material under 2010-2012-års cykel, så det finns mycket för 

oss att prata om tillsammans under den kommande cykeln. 

På konferensen presenterade vi modeller för servicesystem 

med nya strukturella idéer. Vi har använt samma service mo-

dell som skapades på 1980-talet vars effektivitet och brist på 

flexibilitet kan ha överlevt sig själv. Vi kommer att utveckla 

sessionsmaterial för att diskutera de här servicesystemförsla-

gen i hela gemenskapen. 

Vi planerar också att erbjuda workshops för det nyligen 

godkända visionsuttalandet, för självförsörjandepamfletterna 

och för häftet In Times of Illness. Utöver det kommer vi att 

skicka vidare material för en gruppfokuserad ämnesfråga. 

Vi strävar efter att förbli ansvarsfulla med det förtroende ni 

gett oss, vi fortsätter att omfatta vår vision och vill att alla 

beroende ska kunna erfara tillfrisknande i sin egen kultur 

och på sitt eget språk.

SÅ LÄNGE BANDEN SOM KNYTER OSS 

SAMMAN…

Så som vi gör varje gång konferensen har möte, gjorde vi 

vid WSC 2010 vårt bästa för att schemalägga aktiviteter 

som gjorde det möjligt för dem som var där att komma 

samman och utveckla en känsla av samhörighet. Ett Unity 

Day evenemang hölls dagen före den officiella starten av 

konferensen och en del av konferensens deltagare hade 

möjlighet att dela med sig av sin erfarenhet, styrka och 

hopp till varandra och till lokala medlemmar på tillfrisknande 

möten. Ett annat för-WSC evenemang som har blivit något 

av en tradition, är öppet hus på Världsservicekontoret (World 

Service Office) i Chatsworth, med en mexikansk buffé 

där deltagare återknöt bekantskapen med varandra eller 

träffade nya kontakter. Unity Day avslutades med ett antal 

internationella talare på ett tillfrisknandemöte före festen, en 

världsmarknad och för första gången, en stå-upp komiker.

Varje dag under konferensveckan hölls det möten vid poolen 

klockan sju på morgonen (en del resande kunde hantera sin 

jetlag genom att gå på dessa möten). Vi ägnade också en 

eftermiddag i mitten av veckan till gemenskapsskapande 

på en lokal ranch där god mat, sportaktiviteter och ett 

tillfrisknandemöte gav alla en chans att vara utomhus 

och utveckla mer personliga relationer med varandra. 

Veckan rundades av med en avslutande session där vi 

uppmärksammande allas deltagande och hårda arbete och 

där vi också fick höra en del betrodda tjänare som roterade 

av dela med sig. Den här sortens aktiviteter hjälper oss att 

stärka banden mellan konferensens deltagare på sätt som 

varar långt bortom det biennala mötet och vi tror att känslan 

av samhörighet är en bra påminnelse om vårt individuella 

och kollektiva ansvar för att föra budskapet vidare runt om 

i världen. 

Vi vill tacka West End Area som alltid är vår villiga partner 

för frivilligarbetare och även San Fernando Valley Area 

och andra lokala medlemmar från Southern California 

Region för deras outtröttliga ansträngningar under hela 

konferensveckan. Lokala medlemmar från dessa distrikt 

hjälpte konferensdeltagare med transporter till och från 

flygplatsen, skjuts till lokala möten, vägbeskrivningar till 

närliggande mataffärer/butiker och annan ”southern 

Californian” gästvänlighet. Vi tackar, tackar och tackar er så 

mycket.
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EN VISION FÖR NA SERVICE, REVIDERING 

AV IN TIMES OF ILLNESS & NYA 

SJÄLVFÖRSÖRJANDE PAMFLETTER

Vid WSC 2010 hade konferensens deltagare ansvaret att 

uttrycka vår gemenskaps samvete angående ett antal gamla 

ärendemotioner. Den första av dessa motioner, som antogs 

genom enhällig koncensus, var att godkänna A Vision for 

NA Service som ersättning för visionsuttalandet för NA 

World Services. Den reviderade visionen var utökad för att 

kunna tillämpas i all NA-service, med början i gruppen. Det 

här utökade visionsuttalandet var den första milstolpen för 

Service System projektet och vi hoppas att det kommer att 

tjäna som inspiration för serviceorgan på alla nivåer och 

uppmuntra till större enighet inom hela NA. Ni hittar det 

tryckt på baksidan av den här rapporten. 

En annan motion som också antogs med enhällig 

koncensus var motionen att godkänna In Times of Illness. 

Det reviderade häftet som kommer att ersätta vår befintliga 

version, inkluderar nytt och utökat material om en del 

av de sjukdoms- och medicinrelaterade frågorna som 

vår gemenskap ofta har frågor om. Häftet är strukturerat i 

ämnesavsnitt så att medlemmar direkt kan hitta relevant 

information, snarare än att behöva läsa häftet från pärm till 

pärm för att finna det de letar efter. 

Annan ny litteratur som godkändes av konferensen 

inkluderar en ny IP #24, Money Matters: Self-Support in NA 

och IP #28, Funding NA Services. De ersätter våra tidigare IPer 

Självförsörjning: princip och tillämpning och ”Vad är korgen till 

för?”  Vår förhoppning är att det här nya materialet kommer att 

fortsätta öka medvetenheten om vikten av självförsörjande 

inom hela gemenskapen. Om vi alla samarbetar kan vi 

förändra kulturen av givande i NA så att vi kan göra ett bättre 

jobb med att betala för den service som hjälper oss att nå 

den beroende som fortfarande lider.

Det här är inte en fråga som bara påverkar NAWS. Problem 

med brist på ekonomiskt stöd och brist på ekonomisk 

redovisning är några av de vanligaste utmaningarna som 

rapporterades av regioner på den här konferensen. Vi har 

svårt i NA att prata om de här frågorna på ett sätt som 

engagerar våra medlemmar och som inte möts av reaktionen 

att allt vi bryr oss om är pengar. Vi bad delegaterna om deras 

tankar och det vi hörde mest var behovet av kommunikation 

och utbildning. Vi tycks ha en kultur i NA som, till skillnad 

från andra tolvstegsgemenskaper, inte ingjuter en känsla 

av ansvar att finansiera vår service genom frivilliga bidrag, 

istället förlitar vi oss på evenemang, litteratur och fundraising. 

Ni kan förvänta er att höra mycket mera från oss om det här 

ämnet!

All vår nya litteratur kommer att finnas tillgänglig i juli. 

Sessionsprofiler som ska hjälpa till att främja diskussioner 

om allt detta kommer att finnas tillgängliga i slutet av juli 

eller tidigt i augusti.

SERVICE SYSTEM & SÄTE VID WSC 

Ett annat ämne ni kommer att höra talas mycket om 

under den här cykeln är servicesystemet. Den här 

konferensen utgjorde början av det som kommer att bli 

en gemenskapsvid diskussion om alternativa modeller för 

serviceutförande. Flera sessioner på konferensen ägnades 

åt att presentera och samla input på förslag till de nya 

modellerna för serviceutförande som styrelsen erbjuder. Vi 

hörde mycket från delegaterna, allt från entusiasm över ett 

system med tydligare fokus på gruppernas behov, till allmän 

oro över förändringar. 

Vi frågade konferensens deltagare vilka problem de kunde se 

och vad som var glädjande med förslagen och vi fick input 

som arbetsgruppen och styrelsen kommer att gå igenom på 

sina kommande möten. En del feedback pekar mot aspekter 

i modellerna som helt enkelt behöver klargöras. En del 

deltagare var till exempel oroade över att modellerna verkar 

lägga till ytterligare nivåer av service. Det gör de egentligen 

inte, så det tycks vara en aspekt som behöver klargöras. 

Annan feedback pekar på en del områden som styrelsen kan 

behöva gå igenom igen och kanske revidera. Till exempel 

oroade begreppet ”geopolitical” en del medlemmar. 

Arbetsgruppen kommer att diskutera den här typen av 

input och arbeta på möjliga förändringar att presentera för 

styrelsen. Efter styrelsemötet i juli kommer reviderat material 

att vara tillgängligt.

Konferensen erbjöd också en del input som kommer att hjälpa 

till att lägga en ram för den gemenskapsvida diskussionen 

om de här begreppen och modellerna. Deltagarna fick 

frågan: ”Vilka utmaningar tror du att vi kommer att möta 

i en diskussion om modellerna med gemenskapen? Vad 

behöver vi betona för att visa på fördelarna?” Många 

delegater uttryckte oro över att ensamma behöva förklara 

de här idéerna på lokal nivå när de själva just börjat få grepp 

om informationen. Vi provar ett antal sätt att kunna hjälpa 

till. 

Först startade vi en hemsida för projektet på www.

na.org/?ID=servsys. De tre första länkarna på sidan är 

ett bra ”startpaket” för vem som helst som försöker läsa 

in sig på projektet. Det finns en länk till en tvåsidig essä 

som ger en bakgrund för projektet och förklarar varför det 

påbörjades. Det finns en sida med uppdateringar för det 

aktuella arbetet och det finns en formaterad version av A 

Vision for NA Service som antogs vid WSC 2010. Utöver detta 

har sidan länkar till ett diskussionsforum för projektet och 

även nerladdningsbara filer för materialet som delades ut på 

WSC 2010 och material om projektet som har publicerats i 

tidigare rapporter. 

Nästa stöd vi har börjat planera är en serie workshops i USA. 

Vi planerar fem workshops mellan mitten på augusti och 

mitten på november på lokaliteter där gemenskapen har 

tät koncentration. För närvarande tänker vi oss New York, 
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Florida, Kalifornien, Texas och en stad i Mellanvästern, t ex 

Chicago eller Detroit. Dessa workshops kommer att ge oss 

ett forum där vi kan prata med medlemmar om idéerna 

som presenterades vid WSC, svara på frågor och få input. 

Vi kommer att ha en reviderad rapport, sessionsmallar och 

Flash och Power Point presentationer som delegater och 

andra kan använda under vidare diskussioner lokalt. Vi vill 

också skapa någon sorts redskap eller mall som ska hjälpa er 

att lättare tillhandahålla input. 

De här workshoparna är tänkta att hållas istället för två 

amerikanska worldwide workshops som vi normalt skulle 

hålla, samt NAWS närvaro på några zonforum. Uppenbart 

behöver vi en strategi för att skapa en gemenskapsvid 

diskussion som sträcker sig bortom Förenta staterna, men 

vi är ännu inte säkra på hur vi ska hålla internationella 

diskussioner på ett ekonomiskt hållbart och praktiskt effektivt 

sätt. Vi välkomnar era idéer och kommer att publicera våra 

tankar i NAWS News när vi går vidare i planeringen. 

Service System-arbetsgruppen ska träffas i slutet på juni 

tillsammans med styrelsens verkställande kommitté. 

Styrelsen möts i juli och alla redskap eller planer som 

produceras som ett resultat av de mötena kommer att 

läggas ut på projektets hemsida. 

NYA REGIONER OCH MORATORIET 

FÖR SÄTE VID WSC 

Två regioner, Danmark och Litauen, gavs säte vid WSC 

2010. Delegater från båda gemenskaperna närvarade vid 

konferensen och fick ett varmt välkomnande. Vi ser fram 

emot deras deltagande i konferensgemenskapen.

Som de flesta av er vet lades det i Conference Approval 

Track (CATen) fram en motion för att utöka omfattningen 

för ett moratorium att ge säte för nya regioner så att inga 

regioner skulle övervägas för säte år 2012. Vi lade fram 

motionen på grund av de svårigheter vi har haft under den 

gångna cykeln med att både överväga ansökningar för säte 

och att samtidigt diskutera och erbjuda alternativ till vem 

som ska få säte vid WSC. Trots att åttio deltagare var för 

motionen var fyrtioen inte det och eftersom den behövde 

två tredjedels majoritet avslogs motionen. Den här frågan 

verkar väcka starka känslor hos många av oss, vi är säkra på 

att den kommer att fortsätta diskuteras och vi välkomnar 

alla tankar och kommentarer. Det vi har kvar är det befintliga 

moratoriet fram till WSC 2012, så styrelsen kommer endast 

att ge rekommendationer om säte för regioner som inte har 

uppstått genom delning av en region som redan har säte 

vid konferensen. Deadline för ansökan kommer som förut 

att vara den 1 april 2011.

PROJEKT FÖR 2010-2012

Konferensen gav stöd för alla projekt vi föreslog. Vi erbjuder 

projektplaner med tydlig omfattning, men några är pågåen-

de under varje cykel, såsom Fellowship Issue Discussions. Vi 

har två stora projekt som följer med från förra cykeln: Service 

System och Living Clean. Båda dessa projekt godkändes ur-

sprungligen vid WSC 2008 som dubbla konferenscykel pro-

jekt. Båda kommer att fortsätta med samma arbetsgrupper 

och kräva avsevärda mänskliga och ekonomiska resurser. På 

grund av vår ekonomiska verklighet vet vi inte när några an-

dra projekt kommer att, eller ens kommer att kunna, påbörjas. 

Rundabordsdiskussioner för offentliga relationer och service-

material projekten kanske kan påbörjas senare under cykeln 

om våra resurser tillåter det. Vi tackar vår konferens för deras 

stöd för de projekt som godkändes.

Fellowship Issue Discussions
Det här projektet kommer att startas med sessionsprofiler 

som fokuserar diskussionerna kring den just godkända A 

Vision for NA Service, häftet In Times of Illness, de nya god-

kända själförsörjandepamfletterna och diskussionsma-

terialet för servicesystemprojektet. Senare under cykeln 

kommer vi att skicka ut en sessionsprofil som fokuserar 

diskussionerna på grupper och medlemmar för att hjälpa 

till att bättre föra budskapet om tillfrisknande vidare. 

Ledarskapsmaterial
På konferensen gick vi igenom omvärldsundersökning 

med delegaterna där vi identifierade det som en process 

att överväga faktorer inom och utanför gemenskapen 

som kan komma att påverka NA. Vi gick också igenom 

planering och effektiv kommunikation och rapportering. 

Uppföljningsmaterial som kan användas av medlemmar 

i planeringen av service samt material om hur man är en 

effektiv delegat eller RKM kommer att utvecklas. 

”Living Clean: The Journey Continues”
Det här förblir arbetsnamnet för en bok som täcker ett 

antal frågor vi hanterar i tillfrisknandet. Under den här 

cykeln kommer de sista kapitlen att släppas för granskning 

och input av gemenskapen. Godkännandeformatet 

kommer att finnas tillgängligt i april 2011. 

Offentliga relationer
Mycket av det vi kallar offentliga relationer tas redan 

om hand i och med grundläggande service i NAWS 

budget. Det här projektet medför att hålla fokusgrupper 

för medicinsk och forskningspersonal, utbilda utsedda 

medlemmar att tala för vår räkning och skapa material 

som är riktat till dessa yrken.

Servicesystem
Vi är tacksamma för att visionsuttalandet fick stort stöd och 

att vi nu har en inkluderande vision för framtiden. Under den 

kommande cykeln kommer de föreslagna modellerna för 

förbättring av vårt servicesystem att rullas ut för diskussion 

inom hela gemenskapen. Efter diskussionerna och efter att 

ha arbetat in nya idéer är det vårt mål att presentera förslag 

i 2012-års Conference Agenda Report. 
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Servicematerial
Det här projektet inkluderar arbete på flera olika 

serviceämnen. Vårt huvudsakliga mål är att börja utveckla 

material om konvent och evenemang eftersom vi för 

närvarande inte har något godkänt material om ämnet 

och det verkar vara ett av områdena där vi kämpar som 

mest. 

Vi blev också ålagda en motion om att skapa en plan 

för att skynda på användningen av koncensusbaserat 

beslutsfattande och avskaffa användningen av motioner vid 

konferensen. Konferensen gav den här idén starkare stöd, 

utan motargument, genom att ge indikationer om att vi för 

WSC 2012 skulle finna sätt för regioner att kunna diskutera 

sina idéer, snarare än att använda sig av regionala motioner. 

Hur vi ska gå till väga för att utveckla den här idén och komma 

fram med en fungerade process behöver ännu diskuteras 

av styrelsen, men vi kommer att hålla er uppdaterade. Vi 

kommer att söka efter möjligheter att engagera deltagare 

på ett sätt som inte kräver ett stort förpliktigande av resurser.

Ovanstående utgör en del av vår arbetsbörda för den 

kommande konferenscykeln. Utöver det finns fortlöpande 

ansvar för rapportering och insamling av feedback, 

gemenskapsutveckling och resande och annat pågående 

arbete för NAWS. 

”Living Clean: The Journey Continues”

Granskning och input för kapitel tre till fem av 
”Living Clean” avslutas den 30 juni. Den sista 
granskningsperioden går från 1 oktober till den 31 
december för kapitel sex och sju samt introduktionen. 
Vi har hört så mycket gott från medlemmar som 
har deltagit i processen—att de blivit rörda både 
av materialet och av att ha haft chansen att 
vara delaktiga i projektet. Ta reda på mer online: 

www.na.org/?ID=Living_Clean_Project

Våra medlemmar är en verkligt värdefull resurs i att hjälpa 

oss att fullgöra konferensrelaterade projekt. Om du är 

intresserad av att vara delaktig i en arbetsgrupp eller om du 

känner till någon som kanske har en önskan att vara med i en 

arbetsgrupp, vänligen lämna in (eller uppdatera) en World 

Pool Information Form www.na.org/?ID=HRP-wpif-

default. Vi vill också gärna höra från delegater varför ni anser 

att någon skulle vara en bra kandidat för ett projekt. Ni kan 

alltid skicka den här informationen till oss. Just nu planerar 

vi att utse nya medlemmar till de befintliga arbetsgrupperna 

för The NA Way och Reaching Out och senare under cykeln 

för arbetsgruppen för WCNA 34. 

THE NA WAY MAGAZINE

Vi lade fram en motion som antogs 

för att avskaffa särskild policy 

för NA Way rörande automatisk 

distribution till grupper samt 

specifika språk som tidskriften 

är tillgänglig på. Vi bad om 

flexibiliteten att experimentera med 

förändringar och diskussionerna 

med delegaterna indikerade 

faktiskt deras önskan att vi ska gå 

längre än vi ursprungligen hade 

föreslagit. En handuppräckning vid konferensen gav stöd för 

att upphöra med den automatiska distributionen till både 

individer och grupper och att be medlemmar att registrera 

sig om de önskar fortsätta att få ett pappersexemplar av 

tidskriften. De stödde även idén att be om bidrag för att 

minska kostnaderna för gratispublikationen. 

NA Way har blivit ett viktigt kommunikationsverktyg för 

världsservice, såväl som ett forum för medlemmar att dela 

med sig av sitt tillfrisknande till andra medlemmar runt om 

i världen. Vår förmåga att sprida information genom hela 

gemenskapen, såsom ämnesfrågorna (IDTs) eller information 

om världskonventet, ökade när vi tog med materialet 

i tidskriften. Vår utmaning är att upprätthålla värdet av 

kommunikationen samtidigt som vi begränsar kostnaderna 

som berör den här tidskriften. För närvarande distribuerar 

vi årligen fler är 160 000 pappersexemplar av tidskriften. Vi 

distribuerar också ungefär 40 000 elektroniska exemplar via 

e-prenumerationer och ytterligare 40 000 nerladdningar 

från na.org per år. 

Den japanska gemenskapen har börjat översätta tidskriften 

och vi kunde äntligen uppfylla en ständig förfrågan från den 

rysktalande gemenskapen, så i och med aprilnumret finns

NA Way nu tillgängligt på ytterligare två språk. 

Vi arbetar fortfarande med detaljerna, men vi planerar att 

distribuera två nummer till av tidskriften, juli och oktober 

till den nuvarande distributionslistan i ett försök att låta alla 

veta att det kommer att ske förändringar i distributionen. 

Efter det kommer vi, snarare än att automatiskt distribuera 

pappersexemplar, kräva att individer (antingen för sig själva 

eller sin grupp) eller kommittéer prenumererar om de vill 

fortsätta få sitt pappersexemplar av tidskriften. Vi kommer 

att fortsätta uppmuntra till elektronisk prenumeration och 

kommer att fortsätta förbättra den elektroniska versionen 

av tidskriften. Vi inse att inte alla, av många anledningar, har 

tillgång till den elektroniska versionen: tillgång till internet, 

teknologisk begränsning och språkliga hinder är en del av 

svårigheterna. För att hantera en del av detta kommer vi 

att utveckla sätt för kommittéer att göra prenumerationer 

för flera pappersexemplar för att möta behovet hos sina 

medlemmar. Ett sådant steg kommer också att bidra till en 

minskning av distributionskostnaderna. 
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NA Way kommer att fortsätta vara en gratispublikation, men vi 

uppmuntrar alla att bidra till att minska kostnaderna. Vänligen 

berätta för andra om de kommande förändringarna och håll 

ögonen öppna för mera detaljer i julinumret av NA Way. Vi 

tror att det här är det första steget i kostnadsminskningen 

för tidskriften. Under den kommande cykeln kommer vi att 

diskutera ytterligare sätt att förbättra tidskriften så att den 

kommer att fortsätta vara en effektiv kommunikationsresurs 

som ligger i linje med vår strategi att minska kostnader där 

det är möjligt. 

OFFENTLIGA 

RELATIONER 

Så som vi har gjort under tidi-

gare konferenser hade vi även 

vid WSC 2010 en session som 

ägnades åt offentliga relatio-

ner. Sessionen lyfte fram akti-

viteter under 2008-2010-års 

konferenscykel med en start 

i aktiviteter ute i gemen-

skapen. Sessionen började 

med ett lokalt utvecklat offentliginfor-

mationsuttalande (PSA) från Rose City Area i Lone Star Re-

gion i Texas. Den inledande komponenten illustrerade också 

medlemmars insatser på konferenser som informerar pro-

fessionella om NA och visade upp annonser och affischer 

som utvecklats av NA gemenskaper. Regionala rapporter in-

dikerar en tillväxt i OI/OR insatser, men många är fortfarande 

oklara över vikten av det och hur det här återuppvaknandet 

började. Det här avsnittet klargjorde också hur det började: 

2002-års OR-rundabordsdiskussioner med fyra professio-

nella yrkesgrupper som informerade oss om våra tillkorta-

kommanden och ansträngningarna att hitta en ny inriktning 

genom WSCs godkännande av Public Relations Handbook 

2006. Efter det datumet har många workshops hållits i hela 

gemenskapen och ytterligare resurser har utvecklats för att 

hjälpa medlemmar med deras insatser i offentliga relationer. 

Snart kommer förenklat grundmaterial att vara tillgängligt 

– PR Basics och Basic H&I Guide. Vi påminde även deltagarna 

om Reaching Out, den kvartalsvisa tidskriften för beroende 

som är inlåsta, där avsnittet ”From the Outside” är ett effektivt 

redskap för professionella inom rättsväsendet. För betrodda 

tjänare som deltar i konferenser för att informera professi-

onella om NA finns det nu särskilda OR-tygkassar och OR-

bläckpennor med NAs namn och hemsida i tryck. Den inle-

dande modulen avslutades med en PSA som har utvecklats 

av den Sydafrikanska gemenskapen. Båda PSAer finns till-

gängliga för vilken NA-gemenskap som helst vars offentliga 

relationsplan kan hämta dem från den delade resurssidan på 

www.na.org. 

Den andra komponenten av den här WSC-sessionen 

fokuserade på insatserna för offentliga relationer i Spanien. 

Många NA-medlemmar hörde talas om kampanjen i Spanien 

i samband med världskonventet i Barcelona. Spanien har 

knappt upplevt någon tillväxt under sin 25-åriga historia. 

Utan att överförenkla situationen, kan man säga att två av 

faktorerna som bidragit till bristen på tillväxt är att det bara 

fanns ett tolvstegsbehandlingshem i landet samt bristande 

information till myndigheterna om NA som en resurs i 

samhället. En insats för offentliga relationer sattes igång i 

samband med konventet och vi har sett snabba resultat. Det 

största behandlingsprogrammet i Spanien – Project Hombre 

– informerar nu sina klienter om NA och uppmuntrar dem att 

delta på NA-möten i sitt närsamhälle för att få fortlöpande 

stöd i tillfrisknandet.

Nya möten har startats i olika städer runtom i landet. På lång 

sikt kommer den spanska gemenskapen att behöva vara 

konsekvent i sin uppföljning för att upprätthålla sin tillväxt.

Den tredje komponenten i den här WSC-sessionen 

fokuserade på resultaten från 2009-års medlemskapsenkät. 

Närmare 12 000 medlemmar svarade antingen vid WCNA 33 

eller genom mejl/fax svar. Data som samlades in indikerar att 

vår genomsnittliga drogfria tid är 9.01 år, information som 

hjälper till att avvärja missuppfattningen vi ibland får höra 

från professionella om att ”det inte finns något tillfrisknande i 

NA”. Enkäten gav ett resultat som är värt att hålla ögonen på: 

antalet kvinnor som angav att de tillfrisknar i NA minskade 

med fyra procent från år 2007. Det är första gången som 

enkäten visar en minskning av kvinnor, vi vet inte om det 

här är en anomali eller en trend.  

2009-års enkät innehöll en fråga angående livskvalitet före 

tillfrisknandet i NA. Fyrtiotre procent av dem som svarade 

angav att de före tillfrisknandet inte kunde behålla arbeten, 

bostäder, försörja sin familj eller upprätthålla familje- och 

personliga relationer. Som kontrast angav våra medlemmar 

att de upplevde högre än åttio procents förbättring på 

områden som familjerelationer och social tillhörighet, och 

på områden som anställning och fast boende indikerade 

mer än sextiofem procent av medlemmarna en förbättring. 

Distrikts- och regionkommittéer som har kontakter med 

professionella inom kriminalväsendet, behandling och 

hälsovård, S&I och offentlig information/relationer kan ha 

nytta av den här enkäten. Den finns tillgänglig på http://

tinyurl.com/2a3zldy 
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Vi har material som kan hjälpa medlemmar

i deras serviceinsatser på: 

www.na.org/?ID=orderliteratureonline-content

 OR väskor – de här väskorna är ett bra redskap 
för konferenser, gemenskapsdagar och 
presentations workshops. De är vita, lättviktiga 
och har en OR logga och en webbadress. Item # 
ZPRTOTEBAG $50,00 per set of 25.

 OR pennor – dessa är en 
tillgång för vilken konferens 
som helst och för OR-
lärodagar. Item #ZPRPEN 
$17,00 per set of 25.

 Reaching Out, den kvartalsvisa tidskriften för 
fängslade beroende är också en resurs för 
professionella inom kriminalvården. Utöver 
att ge beroende hopp informerar avsnittet 
”From the Outside” professionella om att NA 
är effektivt efter fängelsevistelsen. Reaching 
Out finns tillgänglig för servicekommittéer 
och professionella i masskorsband om tjugo 
prenumerationer för den blygsamma summan 
$31,00 per år. Item #9300

GEMENSKAPSUTVECKLING

WSCs session om gemenskapsutveckling (FD) verkade vara 

en av de mest inspirerande sessionerna vid konferensen, 

vilket ofta är fallet. På grund av det globala ekonomiska 

klimatet har vi arbetat på att öka besparingar i hela 

NAWS budget. För FD har detta ofta betytt att lägga våra 

resurser på lokal litteraturutveckling, gratis litteratur eller 

översättningsarbete och att vara tvungen att säga ”nej” 

till resor eller andra förfrågningar om hjälp, såväl som att 

minska antalet personer vi kan skicka på resor. Det är svåra 

val när vi vet att det skulle vara något vi faktiskt kunde göra 

för att stödja och hjälpa en lokal NA-ansträngning. Men, vi 

gjorde vårt bästa för att upprätthålla vår nivå av närvaro vid 

serviceworkshops och zonforum. Faktum är att det var en 

utmaning att under en enda session vid WSC presentera 

den övergripande aktiviteten under cykeln i samband med 

detaljerna för dussintals FD-resor runt om i världen. 

Vi lyfte fram exemplen med de fyra resorna för 

gemenskapsutveckling vi gjorde till Western Russia under 

den förra cykeln för att illustrera hur användningen av 

resurser på det här sättet uppnår långtgående förändringar. 

Utifrån dessa initiala insatser har vi nu en reviderad version 

av Basic Text publicerad som använder en terminologi som 

harmonierar bättre med vårt NA-program för tillfrisknande, 

FD-arbete utförs i Ryssland av de mer etablerade delarna av 

den ryska gemenskapen, rysk litteratur trycks i Ryssland för 

distribution till ett antal gemenskaper och Western Russia 

har fått säte vid WSC. 

Ett annat nyckelelement vi fokuserade på under den 

här sessionen var litteratur – både översättningar och 

distribution. Vi arbetar i en process med Ryssland, Indien och 

Egypten om att skapa system för litteraturproduktion och 

distribution som fungerar för att övervinna de svårigheter 

med fraktkostnader och tullavgifter vi möts av när vi 

importerar material till dessa och kringliggande länder.

När det gäller översättning av litteratur ställs vi inför en 

komplex fråga. Allteftersom NA växer i nya samhällen runt 

om i världen växter behovet av litteratur på nya språk. Det 

är ett faktum att många av de nya gemenskaperna varken 

har de mänskliga eller ekonomiska resurserna att översätta 

litteratur i rimlig tid och de förlitar sig i ökande grad på 

att NAWS ska kunna hjälpa till. Våra begränsade resurser 

påverkar på ett direkt sätt NA-gemenskaper runt om i 

världen eftersom vi ofta är tvungna att säga nej när vi är 

ombedda att hjälpa till. 

Under den största delen 

av FD-sessionen presen-

terades höjdpunkterna 

från 2008-2010-ärs konfe-

renscykel och vi började i 

Afrika med bilder från en 

serie workshops vi höll i 

Johannesburg och Ca-

petown. Så som det ofta 

är med FD-resor tog vi 

tillfället i akt att bjuda in 

medlemmar från närlig-

gande gemenskaper 

att delta i workshops 

med de lokala medlemmarna och att delta i en OR insats vid 

International Society of Addiction Medicine konferensen som 

hölls i Capetown. En kommentar vi ofta fick höra var att på 

NAWS färgkodade regionkarta är det ”svarta Afrika” vitt, vilket 

innebär att det inte finns några kända möten där. NAWS har 

arbetat med den Sydafrikanska gemenskapen för att de ska 

kunna bli ett centrum för FD på den afrikanska kontinenten.

I Latinamerika deltog NAWS på zonforummötet (LAZF), två 

serviceevenemang och fyra konvent. Detta var en minskning 

av antalet utvecklingsresor vi tidigare har kunnat göra till de 

här gemenskaperna. En av höjdpunkterna var Colombias 

regionala konvent som firade NAs 25-årsdag i landet.  

I Asien deltog vi i zonforummötet (APF) på Filipinerna och 

i Indien, tre regionala möten och två konvent i Indien, en 

regionsammankomst och ett konvent i Nepal och vi höll en 

worldwide workshop i Japan. Vi börjar se FD-insatser inom den 

indiska gemenskapen till kringliggande gemenskaper såsom 

Bangladesh, Bhutan och Maldiverna. Vi har öppnat ett center 

för litteraturdistribution i Bangalore och har anställt en personal 

för särskilda uppgifter genom vår juridiska person ”NAWS of 

India”. Vår förhoppning är att det här inte bara kommer att 

låta oss säkerställa att grupperna i Indien har tillräckligt med 
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litteratur, men också att kringliggande gemenskaper kan få 

leveranser på ett mer kostnadseffektivt sätt. 

I Mellanöstern höll vi en workshop i Kairo, Egypten direkt efter 

det europeiska zonforummötet (EDM) i samma stad. Vi har 

arbetat med de arabisktalande gemenskaperna under det 

senaste decenniet för att möjliggöra översättningsprocessen 

för dessa skilda samhällen och kommer snart att se 

publikationen av Basic Text på arabiska. Vi har på grund av 

kostnaden under arton månader skjutit upp en fastställd 

workshop för Mellanöstern som vi har åtagit oss att hålla 

vartannat år, men kommer att hålla den efter det första 

Mellanösternkonventet i Istanbul i juni 2010. 

I Europa fortsätter vi att närvara vid EDM två gånger om året 

och firade världskonventet i Barcelona, Spanien, vilket var 

den största sammankomsten av NA-medlemmar i Europa: vi 

hade deltagare från sextiofem länder. För första gången var 

amerikanska medlemmar i minoritet på ett världskonvent. 

Vi avslutade våra FD-insatser i Europa genom att delta på 

Norges regionsammankomst, vilket var första gången NAWS 

gjorde en resa dit. 

Vi kommer att hålla en worldwide workshop i mindre skala i 

forna Jugoslavien i samverkan med EDMs FD-kommitté för 

att hjälpa dessa gemenskaper under utveckling att nätverka 

med varandra, stabiliseras och erfara tillväxt. Många av 

dem träffades för första gången på den rysktalande NAWS-

workshopen som hölls i Ukraina under 2004-2006-års 

konferenscykel. Vi hoppas att hjälpa dem upprätthålla de 

kontakter som påbörjades där och tillsammans med EDMs 

FD-kommitté planera hur vi effektivt ska följa upp och stödja 

dem efter det här evenemanget.

I Kanada närvarade vi vid två zonforummöten (CANA) 

och två lokala workshops i Alberta och British Columbia. 

I Förenta staterna deltog vi vid sjutton zonforummöten, 

sexton serviceevenemang, fyra konvent och höll två 

worldwide workshops: i Oakland, Kalifornien och Peabody, 

Massachusetts. Det finns förstås fortfarande ett otroligt 

behov av FD-arbete inom hela Nordamerika.  

Vi fortsätter med våra insatser av gemenskapsutveckling för 

att vara framgångsrika enligt vår vision att en dag: 

”Har varje beroende i världen har en chans att 

erfara vårt budskap på sitt eget språk och sin 

egen kultur och finna möjligheten till ett nytt 

sätt att leva.”

RD DELAR MED SIG OM LOKALA FRÅGOR

Den här sessionen var den första någonsin på konferensen 

och lades till som ett svar på delegaternas önskan om en 

möjlighet att dela sin serviceerfarenhet, styrka och hopp 

med varandra. Sessionen faciliterades av Bob G (RD Florida), 

Karyn W (RD Show Me), John L (RD Lone Star) och Veronica 

B (RD Sverige). 

Baserat på de regionala rapporterna och den feedback som 

kommit in under konferenscykeln verkade de två vanligaste 

utmaningarna på lokal nivå vara apati och kommunikation. 

Tyvärr är de flesta av oss bekanta med komplexiteten i att 

föra över information inom vår servicestruktur och hur svårt 

det är att upprätthålla pågående kommunikation med 

varandra. Apati visar sig genom brist på betrodda tjänare, 

erfarna medlemmar som inte längre vill tjäna, svårt att 

behålla effektiva betrodda tjänare osv. 

De som faciliterade delade med sig om några av de 

framgångar deras regioner hade upplevt på dessa områden 

och utmanade sedan konferensens deltagare att tänka över 

två frågor: 

Hur attraherar vi medlemmar till att bli och förbli 

aktivt engagerade i servicearbete?

Hur stärker vi kommunikation (dialog, ömsesidigt 

utbyte, delning av information) mellan grupper och 

distrikt, distrikt och regioner, region och värld och 

mellan alla dessa organ?

Genom en smågrupps- och storgruppsdiskussion identifie-

rade konferensens deltagare en del positiva responser och 

bästa arbetssätt för att möta dessa utmaningar.

OMVÄRLDSUNDERSÖKNING

OCH PLANERING 

De två sessionerna under onsdags morgonen vidareutveck-

lade diskussionerna om planering och ledarskapsutveckling 

som vi hade vid WSC 2006 och 2008. Vi nyttjade tjänsterna 

från vår konsult Jim Delizia som många känner till. Under 

den här sessionen faciliterade Jim konferensens deltagare 

genom en aspekt av planeringsprocessen: omvärldsunder-

sökning. 

Vikten av omvärldsundersökning

Jim gav en översikt av en ledares roll med tonvikt på ansvaret 

som betrodda tjänare har för planering. RDerna påmindes 

om att en omvärldsundersökning ökar effektiviteten i 

planeringen. Omvärldsundersökningar används för att 

hjälpa NAWS identifiera trender och frågor som inverkar 

på NAs budskap och kan också fungera på liknande sätt 

på lokal nivå. När informationen väl är klargjord kan den 

analyseras för att avgöra vart vi behöver röra oss i framtiden. 

En omvärldsundersökning hjälper till att identifiera interna 

och externa styrkor och svagheter. 

Ledarskap innebär planering

En liten gruppövning demonstretade vikten av att samla, 

analysera och hitta lösningar baserat på information, inte 

bara inifrån gemenskapen utan också utifrån. Borden 

fick omvärldsundersökningar för ett påhittat distrikt som 

använde ett antal aktuella problem i NA. Utmaningen var att 

räkna ut vad undersökningens resultat betydde i praktiska 

termer och vad som skulle göras åt det. En förkortad version 
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av Planeringsredskapet för distrikt (”APT-lite”) användes för 

att hjälpa till att strukturera informationen och peka på var 

problemområdena fanns. Smågrupperna arbetade fram 

olika sätt på vilka informationen skulle kunna inverka på 

distriktets mål. Sessionen avslutades med en påminnelse 

om att processen för en omvärldsundersökning är en viktig 

del av informationens återkopplingsslinga. Att göra en insats 

för att förstå vilka krafter inom och utanför gemenskapen 

driver på förändringar, kopplat till ett åtagande för effektiv 

kommunikation, kan hjälpa oss att svara an på rätt sätt och 

att fortsätta växa. 

Regiondelegater som bärare av information

Den här sessionen leddes också av Jim DeLizia och inleddes 

med en kort genomgång av den avgörande roll som RDar 

spelar i kommunikationsslingan. NAWS förlitar sig på att RDar 

under hela konferenscykeln samlar information från NAWS, 

delar med sig av den och rapporterar tillbaka vad om som 

händer i deras regioner. En av de viktigaste förmågorna som 

vilken ledare som helst har är förmågan att kommunicera. 

Med effektiv kommunikation kan ledare, inte bara informera, 

utan höja gemenskapens medvetande och motivera 

medlemmar att använda sina talanger till servicesystemets 

fördel. 

Rollerna och målen för en RD som bärare av information 

undersöktes mera på djupet. RDar behöver föra vidare 

information, föra tillbaka information, tillhandahålla input 

och stödja en produktiv dialog eller diskussion inom hela 

servicesystemet. 

De avgörande rollerna för en bärare av information 

betonades. Huruvida vi kan prioritera information, göra 

den lättillgänglig och vidarebefordra den korrekt, kommer 

att avgöra kvaliteten på de diskussioner som följer. Den 

feedback som NAWS får som ett resultat av gemenskapens 

diskussioner har en inverkan på vilken inriktning projekt får. 

Jim betonade att dem RDar talar med (”publiken”), på vilken 

nivå av service (”funktionen”) avgör vilken information som 

är värdefull för dem och, följaktligen, vad som ska sägas. RDn 

befinner sig i en unik position att dela med sig information 

om världsservice till andra nivåer i servicesystemet. 

När du har rollen som bärare av information 
hjälper du medlemmar att se bortom sin grupps 
välfärd och de börjar förstå och äga sin egen roll i 
den världsvida gemenskapens välfärd. 

Frågor att ställa sig när man skriver en rapport
En smågruppsövning följde där deltagarna fick redskap för 

att bygga effektiva rapporter baserat på ett flertal faktorer. 

Grupperna ombads överväga uppgiften att rapportera om 

WSC till sin hemmaregion. De frågor de behövde ställa sig 

var:

 Vilka är min publik?

 Vilken är deras funktion/roll? 

 Vad är syftet med min rapport?

 På vilket sätt skulle den här informationen vara av 

värde för den här publiken? 

 Vilket är det önskade resultatet?

 Vilken är publikens nuvarande förståelsegrad?

 Hur mycket tid finns tillgängligt?

 Vilka handlingar vill jag att de ska utföra?

 Vilken information eller feedback behöver jag?

Sessionen avslutades med att delegaterna delade med sig 

av sina svar, inklusive de fördelar de funnit när de minskat 

omfånget av sin rapport. De delade med sig att de kände 

sig förvissade om att det de lär sig vid WSC kommer att 

hjälpa dem med att skapa en lokal inverkan för den globala 

visionen för Anonyma Narkomaner.

SJÄLVFÖRSÖRJANDE 

Den här sessionen fokuserade på att hjälpa konferensens 

deltagare att diskutera en viktig praktisk fråga – pengar. 

Regionala rapporter indikerade att pengar saknas för 

serviceutförande både i distrikt och inom regioner. Ändå 

är det svårt för oss att vara öppna och uppriktiga när vi 

diskuterar pengar: när vi pratar om att behöva pengar för 

service reagerar en del medlemmar negativt, andra slår 

dövörat till medan ytterligare andra går till handling. Vad är 

det som gör att en del går till handling men inte andra? En 

del av det som får människor att bidra, och som kom upp 

i den här sessionen, omfattar handlingar som är grundade 

i en anda av generositet, inställningen att ”betala för sig 

framåt” och att leva i principerna för det tolfte steget. 

Konferensdeltagarna insåg att en kulturförändring kräver 

ihållande ansträngningar, det finns inga snabba fixar. 

Att tala om flaskhalsarna i grupp- och distriktskassorna 

är att visa mod. En medlem delade med sig om att en 

konventkommitté hade sparat pengar på ett konto utan att 

ha haft ett konvent på åtta år. Lyckligtvis utsattes det kontot 

inte för stöld, vilket ibland händer när NA-medel läggs 

undan. Ändå verkar medlemmar inte inse att pengar som 

sitter oanvända skulle kunna användas för att tillhandahålla 

service – möteslistor, telefonservice, OI/OR affischer och 

annonser – eller skickas till en annan servicenivå. Den här 

sessionen betonade att en förändring av kulturen är en 

lång väg som börjar med framsteg och baksteg, och att var 

och en av oss har ett ansvar: vårt tänkande och vår attityd 

gällande pengar behöver förändras. Vi behöver förlika det vi 

vet i våra hjärtan, att ingen beroende som söker tillfrisknande 

behöver dö av fasorna i aktivt beroende, med den praktiska 

verkligenheten att det kostar pengar att nå beroende och 

tillhandahålla service, både till medlemmar som är här och 

dem som ännu inte har kommit till våra möten.
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I en smågruppsdiskussion samtalade konferensdeltagarna 

om tankar och idéer för hur vi ska röra oss framåt för att 

förändra vår kultur – hur vi ska hjälpa medlemmar att 

koppla värdet av deras bidrag till service från grupper, 

distrikt, regioner, zoner och den världsvida gemenskapen. 

Många värdefulla idéer och handlingar erbjöds av 

konferensdeltagarna. En del av det som kan fungera var som 

helst i vår gemenskap var:

 Placera en termometer på en lokal hemsida med en 

målsatt summa pengar för att tillhandahålla 

servicen. Alla medlemmar som använder hemsidan 

skulle se framstegen och hur mycket som behövs 

för att nå målet.

 Använd bilder – karta över världsvida NA som 

illustrerar hur bidrag används.

 Demonstrera praktiskt i gruppen att bidrag betyder 

något genom att ta bort kaffe, litteratur och nyck-

elringar från mötet och diskutera informationspam-

fletten Money Matters: Self-Support in NA.

 Ge påtagliga exempel i en GSR- eller kassörsrap-

port: hur många telefonsamtal kom in på en lokal 

hjälplinje som finansieras genom bidrag eller hur 

mycket litteratur S&I tillhandahöll genom pengarna 

i korgen.

 Ge en dollar för varje drogfritt år – per vecka. 

Det här är helt enkelt några av de idéer som delades, det 

finns andra som riktades till workshops och mötesformat. 

Alla förslag kommer att förbli teoretiska om vi inte börjar 

göra något för att förändra kulturen, vilket kommer att skapa 

ringar på vattnet. Vi kan bli en gemenskap av generositet, 

betala för oss framåt, så att vi alla – nuvarande och framtida 

medlemmar – har den service vi behöver för att föra vårt 

budskap om tillfrisknande vidare. 

VALRESULTAT

Konferensen valde två Cofacilitators, sex medlemmar till 

världsstyrelsen (World Board) och två medlemmar till 

Human Resource Panel.

WSC Cofacilitators
Marc G  Chicagoland Region

Jack H  Washington/North Idaho Region

World Board

Mary B  Lone Star Region 

Ron B Australian Region 

Iñigo C U Spain Region

Piet de B  Svenska Regionen 

Mukam H-D New Jersey Region

Ron M  Florida Region

Human Resource Panel
Pat P Arkansas Region 

Mark W Alabama/NW Florida Region

TA HAND OM ÄRENDENA

Konferensen hade diskussionssessioner före de formella 

ärendesessionerna vilket gjorde det möjligt för deltagarna 

att kommentera, ta upp problem eller ställa frågor om 

motioner och att uttrycka sina tankar utan att begränsas 

av de parlamentariska reglerna. Röstning genom 

handuppräckning under diskussionerna gav alla en generell 

uppfattning om en föreslagen motion. Det här arbetssättet 

verkade produktivt och effektivt för gamla ärenden. Men 

under sessionen för nya ärenden kan konferensen ha satt 

rekord genom att avsluta klockan 02:51. Det kan man kalla 

en lång dag enligt vilken definition som helst! 

Vi vill uttrycka vår uppskattning och vårt tack till Jimi S och 

Jack H för att de så kunnigt faciliterade konferensen genom 

dess ärende- och diskussionssessioner.

En skriven sammanfattning över de beslut som fattades 

vid WSC 2010 finns på vår hemsida på www.na.org/

conference. Vi uppmuntrar alla som är intresserade av 

aktiviteterna på konferensen att med jämna mellanrum 

kontrollera sidan för världsservicekonferensen eftersom den 

uppdateras regelbundet. 

Vi hyser djup uppskattning för det fortsatta stödet och 

förtroendet som visats av gemenskapen genom antagandet 

av gamla och nya motioner, inklusive projektplanerna och 

budgeten för 2010-2012. Vi tackar er och ser fram emot 

det arbete vi kan åstadkomma tillsammans under de två 

kommande åren och framåt.

In Times of Illness

Antogs enhälligt vid WSC 2010 och finns tillgänglig 
i juli 2010: det här häftet inkluderar nu en 

innehållsförteckning med sammanfattningar av 
avsnitten för att hjälpa den som läser att hitta ämnen 
av särskilt intresse. (Avsnittens sammanfattning var 

oavsiktligt utelämnade i godkännandeformatet, men 
de granskades dock av medlemmar i gemenskapen i 

råtexten för granskning. De inkluderas i den publicerade 
versionen för att bättre tjäna våra medlemmar.)

FRAMSTEG MED CBDM

På sätt och vis kan det ha varit bra på lång sikt att ha en så 

lång dag för ärenden. I Basic Text står det ”när vi var slagna 

blev vi villiga” och sättet som vi fattade beslut på under 

lördagen verkade avslöja att konferensen kan vara villig 

att ta nästa steg mot koncensusbaserat beslutsfattande. 

Under sessionen för WSC-processer på lördagen gjorde 

vi ett antal röstningar genom handuppräckning (de 
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är alla listade i sammanfattningen av beslut online på 

www.na.org/conference) för att hjälpa oss att utröna 

konferensens uppfattning om allt från distributionen av NA 

Way till arbetssätten på konferensen. 

Det var tydligt att många deltagare vid konferensens slut 

verkade vara överens om att en önskad diskussion om 

idéer/förslag bäst kan uppnås på andra sätt än genom 

motioner. Det fanns inga röster emot förslaget att styrelsen 

diskuterar och söker sätt för regioner att skicka vidare idéer 

för konferensens övervägande utan att behöva regionala 

motioner på WSC 2012. Vi välkomnar alla tankar om hur vi 

ska röra oss i den riktningen. 

UPPDATERING OM VÄRLDSKONVENTET

WCNA 34: 1– 4 september 2011 

i San Diego, Kalifornien

Vi ser fram emot ett firande av tillfrisknandeerfarenheten 

i San Diego, Kalifornien och skulle vilja att varje medlem 

kunde komma. Vi inser att närvaro vid världskonventet 

kräver planering i förväg. Vi är också i de tidiga stadierna av 

planeringen och en av våra målsättningar är förregistrering. 

Vi behöver vara ekonomiskt ansvariga för att skriva kontrakt 

för mötesutrymme. Vi har tidigare rapporterat att det sätt att 

arbeta på som verkar vara det mest ansvarfulla, är att bara 

planera för dem som registrerar sig. De nuvarande villkoren 

på San Diego Convention Center kräver också att deltagare 

bär en registreringsbricka för att få vara i byggnaden, vilket 

tycks stärka den inriktning vi har diskuterat. Vi vet att detta 

kan vara förvånande för många, särskilt medlemmarna i 

västra USA som inte är vana vid att behöva registrera eller 

förregistrera sig, men det tycks oss rimligt och ansvarsfullt 

att kräva registrering för att närvara. Det verkar också vara en 

trend för konferensanläggningar. Vi uppmuntrar medlemmar 

att registrera sig tidigt för att hjälpa oss med planeringen. 

Vi vill hjälpa till med att tillhandahålla information snabbare 

om hotell och andra boendelösningar. Vi kommer att göra 

registreringsflyer och logiinformation tillgängligt så fort som 

möjligt och planerar att kunna göra det möjligt att registrera 

sig sent under 2010. Håll ögonen öppna för mejl med flyer 

och kontrollera konventsidan på www.na.org för den 

senaste information om WCNA 34.

Vi tror att San Diego är en verkligt underbar plats för ett 

firande av vårt tillfrisknande och vi hoppas att du kommer 

och firar med oss.

WCNA 35: 29 augusti –1 september 2013

i Philadelphia, Pensylvania

VÅR VISION, VÅR FRAMTID

Vi kommer att ha vårt första styrelsemöte för den nya cykeln 

den 29-31 juli 2010. Vid det styrelsemötet kommer vi att gå 

igenom rekommendationerna från Business Plan Workgroup, 

gå vidare med planeringen för WCNA 34 och uppdatera 

statusen på ”Living Clean” utöver den pågående strömmen 

av aktiviteter som sker i en världsvid gemenskap. Vi kommer 

att gå igenom diskussionerna om servicesystemet, fortsätta 

den dialogen och rulla ut workshoparna i USA och redskapen 

för den här cykeln. Vi kommer att utveckla material för 

ämnesfrågorna (IDTs) på det här mötet, som en förberedelse 

för gemenskapens workshops och även orientera vår nya 

styrelsemedlem och välja våra interna ledare. Det här är bara 

exempel på vad som finns på dagordningen för cykelns 

första möte. Vi känner oss fulla av energi och entusiasm 

över att vår gemenskap har vuxit till vad den är idag samt 

att lägga grunden för vad den kommer att vara i framtiden. 

Vi ser ivrigt fram emot möjligheten att tjäna under den 

kommande cykeln.

Vi är tacksamma att Mary B, Mukam H-D, Piet de B, Ron B och 

Ron M blev omvalda att tjäna vår gemenskap och att Iñigo 

C U valdes till styrelsen. Vi tackar er för den tillit ni visar oss.  

Vi vill också uttrycka vår tacksamhet till de betrodda tjänare 

som fullföljde sin service vid WSC 2010. Två medlemmar 

från HRP, Greg S, från Georgia, USA, och Paul F från England 

fullföljde sina mandat vid den här konferensen. Vi tackar också 

Jimi S från Washington, DC för hans strålande facilitering 

under de senaste två konferenscyklerna. Inga ord kan göra 

rättvisa för vår tacksamhet till de två styrelsemedlemmar 

som fullföljde sina mandat vid den här konferensen. Craig R 

från Pennsylvania tjänade styrelsen under tolv år och är den 

sista medlemmen av den ursprungliga styrelsen från 1998 

och Michael C från Spanien som tjänade under sex år och 

som båda avslutade sin styrelseservice i år. Alla avgående 

betrodda tjänare fick möjlighet att dela med sig av sina tankar 

vid vår avslutande session vid WSC. De här medlemmarna 

har ägnat otaliga timmar under årens lopp till att tjäna 

gemenskapen och vi är säkra på att de någonstans, på något 

sätt kommer att fortsätta vara involverade i service på någon 

nivå. Tack till er båda från hela styrelsen och från personalen 

på NA World Services.

Världsservicekonferensen 

av idag skulle inte vara möjlig 

utan det hårda arbetet och 

målmedvetenheten hos 

översättarna. Vi vill tacka 

Jay M för hans hjälp med 

japanska, Kayvon M för 

hans tid och åtagande till 

översättning av farsi och 

José Luis A för hans hjälp 

med spanskan. 
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FRÅN HUMAN RESOURCE PANEL

Hälsningar från Human Resource Panel! Först skulle vi vilja 

tacka Greg S och Paul F för deras service. Deras ledarskap 

och delaktighet har varit väldigt värdefull för vår panel. Vi 

kommer att sakna dem. Vi ser också fram emot att arbeta 

med våra nyvalda medlemmar, Pat P och Mark W. 

I en anda av att röra oss framåt tänkte vi att vi tar det här 

tillfället i akt att rapportera till er om en del av våra intentioner 

för den kommande konferenscykeln. 

Som ni har hört från oss förut, senast vid WSC 2010, skapade 

vi en enkät med en motiveringsdel för att förbättra processen 

att föreslå potentiella kandidater till HRP från regioner, World 

Board och zonforum (RBZ processen). Under den här cykeln 

hoppas vi att förfina och utveckla den här enkäten eftersom 

vi fann att den förstärkte vår urvalsprocess. 

Den här cykeln kommer vi också att överväga ändringar i 

hur vi genomför intervjuer med nominerade och deras 

referenspersoner. Som ett exempel kan det nämnas att vi 

tror att om två HRP medlemmar deltar i intervjun ger det ett 

bredare perspektiv och större värde till ett avgörande steg i 

vår process. Vi är förstås endast i de tidiga stadierna av den 

här diskussionen för den här konferenscykeln och kommer 

att hålla er uppdaterade allteftersom vi rör oss framåt. 

Som ett försök ämnar vi att rotera vår panelledarfunktion 

under vårt första möte för konferenscykeln så att den löper 

med cykeln. För närvarande säger våra externa riktlinjer att 

panelledaren tjänar ett mandat som sträcker sig mellan två 

cykler. Vi tror att den här förändringen kommer att hjälpa 

oss med kontinuitet av ledarskap i panelen. Om vi i slutet av 

konferenscykeln finner att det här fungerar kommer vi att be 

om en förändring av mandatbeskrivningen för panelledaren 

att inkluderas in HRPs External Guidelines i A Guide to World 

Services. Vänligen låt oss veta om ni har någon input gällande 

det här testet. 

För den här gången skulle vi vilja tacka er för allt ert stöd 

under den gångna världsservicekonferensen. Vi ser 

fram emot att återuppta vår nomineringsprocess för att 

tillhandahålla konferensens deltagare med högt kvalificerade 

nomineringar. Vi är också öppna för alla tankar som har att 

göra med sätt att ha en HRP som är så effektiv och smidig 

som möjligt. Er input är alltid uppskattad. 

KALENDER FÖR 2010-2012

Förfrågningar om resor 

     (övervägs per kvartal) 

15 november för januari–mars

15 februari för april-juni 

15 maj för juli–september

15 augusti för oktober–december
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En vision för NA-service 
Anonyma Narkomaners alla ansträngningar

inspireras av våra gruppers huvudsyfte.
Vårt åtagande vilar på denna gemensamma grund.  

Vår vision är att en dag: 

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

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

 Arbetar NAs serviceorgan runt om i världen 
tillsammans i en anda av enighet och samarbete för 
att stödja grupperna i att föra vårt budskap om 
tillfrisknande vidare;

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

Ärlighet, tillit och goodwill är grunden
för våra serviceansträngningar som alla litar 

till vägledningen från en kärleksfull högre makt.


