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WSM – HVAD ER DET?
World Service Meeting (WSM) afholdes hvert 2. år. Hver anden gang i New York og hver
anden gang et andet sted i verden. Det første WSM blev afholdt i 1969, hvor Bill W. deltog.
Formålet med WSM er at fastsat i
”statement of purpose for WSM:

Hvert land betaler et deltagergebyr, som
bliver fastsat af WSM selv, gebyret er et
minimumsgebyr og er på $1100, fastsat i 2002
og dette dækker ca. ¼ af udgifterne for en
delegerets deltagelse. Landene betaler
desuden selv for rejseomkostninger.
Til dette, det 22. WSM var der 62 delegerede
fra 35 lande eller områder. Heraf 3 nye lande:
Chile, Ecuador og Slovenien. Ungarn havde
også sendt en ansøgning om deltagelse, men
ikke tilmeldt delegerede.
Mødet blev afholdt i New York på Rye Town
hotel ca. 60 km nord for New York City.
Mødet startede søndag og sluttede fredag.
Mødet er inddelt i forskellige afsnit med
henholdsvis komite arbejde, workshops og
indlæg fra delegerede og fra den
internationale litteraturfond, samt
orientering om hvordan det står til i de
enkelte lande med deres struktur og
forskellige serviceaktiviteter. Desuden er der
sociale aktiviteter, hvor der er mulighed for at
tale med de øvrige deltagere på en mere
uformel måde.

”Det primære formål for WSM er det
samme som for alle AA aktiviteter – at
bringe budskabet videre til alkoholikeren
som stadig lider, hvor som helst i verden
han/hun måtte befinde sig, hvilket som
helst sprog han/hun taler. WSM søger veje
og måder for at opnå dette mål ved at dele
erfaring, styrke og håb i et forum af
delegerede, som samles hvert andet år fra
alle verdens egne. Dette kan også
repræsentere et udtryk for
gruppesamvittigheden på verdensplan.
Erfaringerne lærer os, at udvikling af en
sund struktur sætter os i stand til at levere
vores service mere effektivt. WSM
opmuntre til planlægning af en sund
struktur tilpasset til behov og kapacitet i
de forskellige lande og udforskning af et
ekspanderende AA service til at nå
alkoholikeren gennem international
kommunikation, distribution af litteratur,
sponsorship, offentlig information, forhold
til lokalsamfundet og institutioner.”

Ved registreringen fik alle udleveret en tyk
mappe, med agenda, emner i komiteerne,
workshops samt alle indlæg i skrevet form. De der var spansktalende fik alt deres
materiale på spansk og alle os andre på engelsk. Gennem hele mødet blev alt tolket, så vi
alle kunne være med ligegyldigt om der blev talt spansk eller engelsk, eller for den sags
skyld japansk. Ind i mellem blev der også tolket fra russisk til engelsk og videre til de
spansktalende.
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Mødet blev indledt af Ward B. Ewing, ikke alkoholiker og formand for General Service
Board for USA og Canada (GSB). Han holdt en varm tale om nødvendigheden og fordelene
ved rotation i A.A.
Herefter var der en åbningstale om temaet for det 22. WSM af den 2. gangs delegerede fra
Polen, som lagde grunden for, hvad vi skulle arbejde med i løbet af mødet. Talen afsluttede
han med:
Rotation er A.A.’s hjerteblod, siger I. Ja, fordi A.A. er bygget på kærlighed og hvor der er
kærlighed, kan du mærke hjertet og dets slag. Det betyder, at vi virkelig er i live. Vi elsker.
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DEN INTERNATIONALE LITTERATURFOND (IL)
Phyllis H., General manager på General Service Office (GSO), præsenterede, hvad der var
sket i den internationale litteratur fond og regnskabet for fonden.
IL blev dannet på baggrund af en anbefaling på det 11. WSM i 1990. Den har til formål at
hjælpe nye lande med at få litteraturen, enten som oversættelser eller som indkøb fra
andre lande, der taler samme sprog. IL bliver håndteret fra GSO New York, og WSM
gennemgår regnskabet på deres møder.
Regnskabet viste, at der per 31/12/2011 var et underskud på ca. $1.200.000 i forhold til
hvad der er brugt og hvad A.A. landene har bidraget med. Dette skal ses i lyset af, at der
gennem tiden er blevet bidraget med i alt ca. $ 1.300.000. De seneste år er bidragene til
fonden faldet drastisk
Strukturen for USA og Canada dækker det manglende beløb.
IL er den direkte årsag til, at der nu findes A.A. litteratur på 87 forskellige sprog i mere
end 170 lande. 15 oversættelser af Store Bog på nye sprog er på vej. I vores nærhed, kan vi
glæde os over, at Grønland med hjælp fra IL har udgivet den første bog på grønlandsk. Det
var gennem vores tilstedeværelse på de internationale møder, at kontakten til IL blev
formidlet.
Vi kan desuden glæde os over at pga. af forskellige regnskabsprincipper og perioder, viste
regnskabet at Danmark havde bidraget med halvdelen af det totale bidrag for 2012.
Mange lande havde dog endnu ikke overført deres bidrag endnu, så dette holder nok ikke
når hele året gøres op  Og det danske bidrag dækkede 3 år, da vi havde glemt at få
overført i de seneste år.
Det er svære økonomiske tider over hele koden, og i nogle lande har man haft seriøse
overvejelser, om man skulle afskedige en kontor medarbejder for at kunne bidrage til IL,
for der var ikke penge til begge dele.
Litteraturen findes nu på sprog jeg ikke engang vidste fandtes, f. eks: Sesotho og Twi samt
på 10 forskellige indiske dialekter. Siden sidste WSM er der udgivet A.A. litteratur i
blandt andet Kina, Tjekkiet, Mongoliet, Ghana
Servicekonferencen i Danmark har for år tilbage besluttet, at Danmark hvert år som
minimum sender kr. 10.000 til IL, og hvis vi en dag når vores mål om en fornuftig reserve,
vil dette beløb kunne forhøjes.
Phyllis sluttede med at udtrykke stor taknemmelighed på vegne af General Service Board
over ”bidragene i hatten”, som hjælper med til at cementere A.A. enhed og vækst.
Det, at Danmark støtter dette vigtige arbejde, med at bringe budskabet til
alkoholikeren på alkoholikerens eget sprog betyder, at når du lægger penge i
hatten ved et møde, kan du lige vel betale for kaffen du har drukket, som til en
bog til en aboriginal på Maori på Cook Island.
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KOMITE ARBEJDET
De delegerede er inddelt i 4 komiteer, som vi kender det fra vores egen servicekonference.
Inddelingen sker, så der er en god blanding af første og anden gangs delegerede i alle
komiteer. Og så ingen lande har begge deres delegerede i samme komite.
I modsætning til komiteerne på vores servicekonference, kan komiteerne på WSM alene
præsentere anbefalinger, de kan ikke komme med indstillinger, som landende skal følge.
Sagt på en anden måde WSM har ingen beslutningsret.

Litteratur/Udgivelser
Henrik deltog i denne komite

Priser
Prisen på litteratur varierer meget, ligesom måden man finder på. Nogle lande køber
litteratur på deres eget sprog i nabolandet. I Asien er trykkeomkostningerne meget lave,
og bøger og foldere er derfor billigere.
Prisen fastsættes nogle steder ud fra kostprisen + en % sats, andre steder har fragt- og
distributions omkostninger stor indflydelse på fastsættelsen af prisen på litteratur,
Der var nogle lande der gav rabat til grupperne og i andre lande solgte man også litteratur
til boghandlere.
Priserne blev alle steder fastsat af enten Hovedservicerådet eller servicekonferencen.
De fleste lande har et ønske om at litteraturen skal være så billig som mulig, selvom den
for mange lande er en vigtig kilde til at kunne drive servicekontorer og servicearbejde. Fra
Irland sender man alt overskud fra salg af litteratur videre til den internationale
litteraturfond.

Revideringsprocedurer
Der var forskellige måder, at håndtere dette på. Mange lande havde ingen fordi de købte
litteraturen, som den var fra andre lande med samme sprog.
De lande, som oversatte litteratur, havde nogle steder overladt det til litteratur udvalget
at sørge for at oversættelser blev så korrekte som muligt. Andre steder bliver alt lagt frem
for servicekonferencen, mens det i enkelte lande er Hoved Service Rådet, som godkender
oversættelser.
Der var ikke nogen der havde erfaring med at revidere allerede oversat litteratur.

Mobil apps
Der var ikke den store erfaring om dette emne. Enkelte lande havde gjort deres
hjemmesider ”mobilvenlige”, så hvis de blev åbnet på en mindre skærm var den tilpasset
til denne. I Indien var det udbredt at benytte SMS som kommunikation i fællesskabet, da
alle ligegyldigt hvor fattige de er, har en mobiltelefon.
Der var bred enighed om, at det var et område, man ville prøve at arbejde videre med. På
lang sigt, vil det måske være muligt at lave et samarbejde om en app, som kan finde
møder, hvor du end er.
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Der blev bedt om, at der, hvis en app indeholder copyright tekster, blev taget behørigt
hensyn til dette, og at der altid blev angivet kilde.

Online litteratur
Halvdelen af landene solgte litteratur på nettet, og nogle havde også gratis download af
enkelte bøger og foldere, som vi har i Danmark.
De som havde gjort litteraturen tilgængelig på nettet, følte ikke at dette havde
formindsket salget af disse udgivelser, nogle mente endog at det fik flere til at købe en
rigtig bog.
Der blev også diskuteret copyright og licens problematikker vedrørende salg af litteratur
på nettet. Nettet er åbent for hele verden og der var uklarhed om det var i strid med de
licenser AA World Service (AAWS) gav de enkelte lande, at litteraturen kunne købes uden
for landet. Dette vil blive taget op igen på næste WSM

Oversættelser
Ligesom med revideringer er det meget forskelligt hvem der godkender oversættelser.
Der blev talt om, hvem der laver oversættelserne rundt omkring. Der var flere lande som
havde dårlig erfaring med at benytte professionelle oversættere, da erfaringen var, at en
del af ånden i teksterne gik tabt, når oversætteren ikke var inde i ”AA jargonen”. Nogle
havde dog været så heldige at have professionelle oversættere som medlemmer. Der var
enighed om at den ekstra tid, der bliver brugt ved at benytte frivillige oversættere, blev
givet godt ud, fordi den efterfølgende korrektur læsning ikke behøvede så mange
ændringer.

Konklusioner
Der er mange måder at gøre tingene på og der kan ikke siges, at der findes en
rigtig eller forkert måde. Dog tyder det på, at det er en god idé at have
fællesskabets opbakning til udgivelser i A.A. sammenhæng og at det er vigtigt at
have procedurer for oversættelser og revision af litteraturen.
Kunne vi i Danmark undersøge, om vi kunne formindske trykkeomkostningerne,
ved at lade det ske i f. eks Indien?
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Arbejde med andre
Mogens deltog i denne komite

Arbejdet med andre - indenfor retshåndhævelse
Generelle principper
A.A. medlemmer, der ønsker at deltage i samarbejdsaktiviteter med andre, bør være godt
informeret om, hvad AA gør og ikke gør.
Ikke ethvert medlem, der ønsker at hjælpe, er klar til det!
Det er ofte nødvendigt at oplyse sin fulde identitet til de fagfolk vi arbejder med, og vi skal
altid følge love og regler.
Juridiske spørgsmål om fortrolighed kan også opstå uden for vores princip om anonymitet.
Det er vigtigt ikke at låne A.A. navnet ud til programmer, der drives af andre
organisationer. Mærkeligt nok, A.A. medlemmer, der tidligere har brugt en masse energi
på at undgå politiet og holde sig ude af fængslet er nu ofte meget nyttige til at holde sig i
kontakt med disse fagfolk og dermed til at komme ind i fængsler!

Etablering og vedligeholdelse af relation
I dette arbejde kan et ikke-alkoholiker medlem af Hoved Service Rådet være til stor gavn.
Der blev udtrykt erfaring med, at det var en god idé at skabe tidlig kontakt med folk
indenfor retshåndhævelse, f. eks på politiskoler og jura studier, for at få en bedre relation
inden de kommer ind i systemet og lader sig påvirke af historien.

Brug af litteratur
Nogle steder kan man få lov til at lægge foldere og litteratur eller anden
Informationsmateriale om A.A. Disse steder besøges af regioner eller lokale grupper, der
sørger for at materialerne er tilgængelige.
I nogle lande har man etableret en ”Bevidstheds måned”, hvor der laves specielle indsatser
om at oplyse om A.A.
Der var god erfaring med at materiale om A.A. skal være målrettet fagfolk indenfor
retshåndhævelse, fremfor mere generel information.

Særlig indsats og projekter
Somme tider ’adopterer’ lokale grupper en lokal politistation for at udlevere litteratur og
information om A.A. Yngre A.A. medlemmer kan være effektive i samarbejdet i
byområder, hvor alkoholisme er udbredt blandt bander. Medlemmers indsats med social
myndigheder, militærbaser, politi og brandfolk har også ført til mange tolvte Trins
muligheder.
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Sociale netværk/websider og anonymitet
Komiteens medlemmer var enige om, at internettet giver vidunderlige muligheder for at
Anonyme Alkoholikere kan fortsætte det vigtige arbejde.
Hastigheden og rækkevidden ved denne kommunikationsform betyder, at nykommere
lettere kan finde os. Information om AA kan blive distribueret bredere, medlemmer kan
holde kontakten med Fællesskabet trods geografiske udfordringer, og kontakten mellem
medlemmerne kan opretholdes mere regelmæssigt uden for fysiske møder.
Men med disse utrolige goder følger der også en række udfordringer.
Almindelige websites, som de lande har, giver næsten ikke problemer, fordi indholdet af
disse er let at styre, og landene kan derfor stå inde for indholdet af disse sider. Men når
det drejer sig om sociale netværkssider, er sagen en helt anden. Her kan man tale om
disse aktiviteter og fora, som ”offentligheden” der er beskrevet i vores traditioner.
I nogle lande havde der været forespørgsler om at få optaget grupper fra sociale
netværkssider på mødelister. Alle havde afslået dette.
Anonymiteten kan meget let blive brudt på sociale netværkssteder og det kan let komme
til at se ud til at en person udtaler sig på vegne af A.A. som helhed. En kommentar fra en
person kan spredes med lynets hast til at være alle vegne på internettet, selvom dette ikke
var afsenderens hensigt.
En anden dimension af ”online fælleskab” er at meget menneskelig kommunikation sker
uden brug af ord. Hvad der vindes i tid tabes i substans. Mange kan se en nykommer i den
anden ende af lokalet, men hvordan ser man den genkendelige smerte online?
Nogle udtrykte desuden bekymring for indsamling i hatten ville være vanskeligt online.
Det var almindelig anerkendt, at vores åndelige principper optages frivilligt og aldrig skal
pålægges nogen.
Et medlem i komiteen sagde at vi i stedet for at udtrykke vores frygt for hvad andre gør,
skulle prøve at se på hvordan teknologien kunne komme til at gavne os på en åndelig sund
og effektiv vis. Det blev også foreslået at lande der havde erfaring på området med sociale
netværkssider og onlinemøder, skulle dele disse erfaringer med lande, som endnu ikke var
kommet i gang på dette område.

Brug af skuespillere eller medlemmer ved indspilning af film
Ni af de seksten medlemmer i komiteen rapporterede, at deres land har produceret film og
video materiale. Fire af disse brugte A.A. medlemmer, der var sikret anonymitet i
produktionen. To brugte ikke-alkoholikere (Class A trustees). Flere medlemmer delte at
anvendelse af professionelle skuespillere var omkostningskrævende, og hvis AA
medlemmer er brugt, blev anonymitet overholdt. Enkelte lande har arbejdet sammen med
film skoler / universitetsstuderende for at skabe kvalitets videoer til en langt lavere pris.
Et medlem understregede, at enhver bestræbelse på at skabe film eller video til AA nøje
skal overholde princippet om anonymitet af hensyn til AA som helhed. Et par medlemmer
delte, at de endnu ikke har produceret noget, men har brugt videoer, produceret af andre
lande, men de er ivrige efter at lære af erfaringerne fra andre. Et medlem delte, at en
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offentlig service meddelelse produceret i sit land vandt en pris; et andet medlem delte om
faren ved at anvende »sensationel« materiale såsom forfærdelige bilulykker. Flere
medlemmer deles at deres lande har lovgivning som sikre en vis mængde sendetid for
public servicemeddelelser, hvilket gør distribution og synlighed lettere. Et medlem delte,
at de lokale tv-programmer har AA medlemmer der taler om helbredelse af alkoholisme,
men de nævner ikke AA ved navn.

Konklusioner
Er vi dygtige nok til at klæde dem, vi sætter til at lave offentlig information, på?
Har vi klare retningslinjer for hvad disse mennesker bør vide og kunne fortælle
om fællesskabet?
Der er mange gode erfaringer fra andre lande med at ikke – alkoholiske
medlemmer af Hoved Service Rådet benyttes i forbindelse med information
inden for deres eget felt eller andre fagfolk. (11. tradition lang form siger, at vi
er bedre tjent med at lade vores venner anbefale os) Gør vi os anstrengelser nok
for at forsøge at finde sådanne venner?
Kunne vi lave mere målrettet materiale om A.A. til specielle faggrupper, som
kommer i kontakt med alkoholikere?
Fra kontoret i York, GB har vi fået en skrivelse med hjem, der giver nogle
vejledninger til anvendelse af sociale medier for A.A.’ere Denne skrivelse kunne
vi ansøge om at få lov til at oversætte og udgive på dansk.
På nuværende tidspunkt kan det ikke anbefales at der oprettes A.A. grupper,
eller A.A. møder på sociale netværk. Da det der skrives sådanne steder meget
hurtigt kommer ud af kontrol og anonymiteten for det enkelte medlem vi være i
fare.

Politikker/økonomi/ansøgninger
4 lande havde sendt ansøgning om at deltage i WSM – Chile, Ecuador, Ungarn og
Slovenien. Alle ansøgninger blev godkendt. Ungarn var dog ikke til stede ved dette WSM
Det blev vedtaget, at der mellem WSM kunne udsendes ansøgninger til komiteens
medlemmer, der kunne beslutte ved afstemninger via E-mails, om ansøgninger kunne
godkendes eller ej, for at de ansøgende lande kunne deltage allerede ved det
førstkommende WSM.
En af komiteens opgaver er at kigge på omkostningerne ved at afholde WSM. I den
forbindelse havde komiteens medlemmer modtaget et brev fra Hovedservicekontoret i New
York(GSO), som foreslog, at se på muligheden for at afholde WSM hvert 3. eller 4. år, dels
på grund af de enkelte lande kan finde svært både at finde midler til at deltage i Zone
møder (Så som ESM) og i WSM, dels at GSO havde noteret at deres økonomiske støtte til
WSM havde gennem årene været støt stigende, og at de til dette møde afholdt op mod
71 % af udgifterne mindst $200.000, Dette betyder at WSM bliver mindre og mindre selv
finansieret, eftersom der kommer flere og flere lande til. Brevet var modtaget så sent, at
de delegerede ikke havde haft mulighed for at diskutere indholdet med deres respektive
strukturer.
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Komiteen foreslog, at der ved kommende WSM bliver brugt energi på at prøve at finde
veje til at gøre WSM mere selv finansieret, og kom med flere forslag til, hvordan dette
kunne gribes an, blandt ved at kigge på deltagergebyret, se på omkostningerne ved
afholdelsen og flere andre ting.
Det blev foreslået, at der bliver oprettet en lukket e-mail liste, hvor WSM delegerede kan
spørge hinanden til råds om ting, der kommer op i landende mellem møderne, og specielt
angående spørgsmålet vedrørende økonomien i WSM

Komiteen bekræftede at det 23. WSM afholdes 12.-16. oktober 2014
Konklusioner
Kan vi som et velhavende A.A. land tillade os, at ”nøjes” med at betale
minimumsbeløbet for deltagelse i WSM?
Kan vi på nogen måde hjælpe til at WSM bliver mere selvforsynende? F. eks
sponsere Grønlands deltagelsesgebyr, i stedet for at lade dette være op til GSO?

Agenda
Inden mødet var deltagerne blevet bedt om at komme med forslag til tema for det 23.
WSM samt forslag til emner der kunne holdes indlæg om.

Valg af emner til 23. WSM
Følgende overordnede emner blev anbefalet som præsentationer til det 23. WSM:








A.A. og ny teknologi: hvordan kan vi anvende nye kommunikations
teknologier mere effektivt
Manglen på betroede tjenere og i dags travle levemåde
Anonymitet og sociale medier
Kvinder i A.A. grupper og i service
Hvordan kan vi bedre bringe budskabet til unge
Anonyme Alkoholikere – Hjertets sprog
Ældre i A.A.

Workshop emner til 23. WSM
Komiteen enedes om følgende emner til behandling i workshops ved det kommende WSM




A.A. fra 1935 til nu – de 12 traditioner får A.A. til at virke
Hvis der i et lille område ikke kan findes nok folk til at lave service, bør
rotationsprincippet så sættes ud af kraft?
Alkoholisme og andre afhængigheder – ” Jeg er alkoholiker og afhængig”
sagt ved A.A. møder (Primært formål)

Valg af tema for 23. WSM
Temaet for det 23. WSM blev valgt til at hedde:

De tre overleveringer – Vigtigt for alle generationer
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WORKSHOPS:
Til workshops er de delegerede igen inddelt i grupper, på dette WSM var der 3 grupper,
som alle behandlede alle workshop emnerne. Grupperne var nye hver gang der blev
behandlet et nyt emne, sådan at det aldrig var de samme mennesker man var i gruppe
med. Alle gruppernes rapportering, blev så samlet til et referat per emne af de meget
professionelle folk fra kontoret i NY.

Andre problemer end alkohol på A.A. møder – Hvordan
håndterer grupper dette?
Gruppesamvittighed og møde format
Det ser ud til at grupper, der diskuterer og praktiserer principperne i vores traditioner,
har færre problemer med at holde sig til vores primære formål.
Grupperne kan invitere de nye til at deltage for at se om de kan identificere sig med de
alkoholikere, der deler på mødet, ellers kan gruppen måske hjælpe med adresser på møder
i fællesskaber, der tager sig af andre problemer end alkohol. Det bør altid være en gruppe
beslutning om folk deltager i møderne og hvordan. Det må aldrig blive enkeltmands
beslutninger.

Samarbejde med professionelle
Hvis der er samarbejde med den professionelle verden, skal det sikres at disse er klar over
vores primære formål, så der ikke sendes folk med alverdens afhængigheder til A.A.

Tale med nykommeren
Tag altid varmt imod nykommeren, bliv aldrig vred. Lyt med kærlighed og forklar
nykommeren hvad A.A. er og ikke er. At vi udelukkende beskæftiger os med alkoholisme.
Hvis der er problemer med noget andet, så prøv at se om du kan hjælpe med at finde et
sted hvor de kan få hjælp, ikke på en måde så de føler de bliver smidt ud af fællesskabet,
men på en måde så de føler sig hjulpet videre.
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A.A. grupper afviger fra traditionerne – Hvad kan der gøres?
Hvordan hjælper vi grupper og medlemmer til at blive opmærksomme
på historien og principperne bag vores 12 traditioner?
Mange steder holdes der workshops om traditionerne, nogle gange har man inviteret folk,
som har stor erfaring til at tale om emnet. De fleste delegerede var enige om, at viden om
traditionerne bør komme gennem godt sponsorskab
Nogle steder er november ”Traditionsmåned”.
Lad folk udefra tale om traditionerne i gruppen, så det ikke er de gamle ”kloge”. Nogle
gange virker det bedre at lade en komme til selvom emnet er det samme

Kan vi tale om traditionerne som vejledninger til at hjælpe os med at
holde os uden for problemer i stedet regler som påtvinges?
Alle var enige om at traditionerne er kommet til baseret på erfaringer, De er simpelthen
vores historie, med fejltagelser og succeser.
Mange talte om at der ikke findes noget A.A. politi, så vi kan heller ikke have at nogen
bruger traditionerne som regler, Traditionerne bør altid introduceres med tolerance, da de
kan sammenlignes med at opdrage et barn, der endnu ikke har fundet ud af hvad der
virker, og hvad der ikke virker

Konklusion:
Det lader til at det ikke er nogen idé at forsøge at ”straffe” grupper, som afviger
fra traditionerne, men at tale med dem og prøve at få dem til at se traditionerne i
større perspektiv, kan nogle gange få gruppen til at ændre adfærd.

Hvordan kan vi overvinde apati og skabe entusiasme i
servicearbejdet?
Hvad kan vi gøre for at lede som eksempler og vise vores egen
entusiasme?
Flere delte om at, de altid taler om deres servicearbejde, som noget der har udvidet deres
personlige ædruelighed, og om vigtigheden af service, både personligt og for fællesskabet.
Det er vigtigt at følge det vi siger op med handlinger.
Vis andre til møderne, at service kan være sjovt. En delegeret fortalte, at efter seneste
WSM i Mexico, kom deres delegerede hjem og til næste møde bar han en sombrero og sang
spanske sange.
Service er vigtigt på alle niveauer, og det skal også være vigtigt og sjovt at lave service i
gruppen.
Service kan være med til at føle os ”A part of ” i stedet for ”A part from”
Lyt og rådgiv, uden at virke som en der ved alt. Hjælp til med at finde din efterfølger og
hjælp denne i gang med arbejdet, ved at vise din egen entusiasme.
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Mange delegerede fortalte at deres sponsor havde sponseret dem ind i service, som en del
af deres ædruelighed.

Forstår medlemmer at servicearbejde kan være et 12. trin i fremtiden?
Mens alle de delegerede var enige om, at vi skal "give det videre", var der en bred vifte af
synspunkter om spørgsmålet:



















For at beholde de ting vi har brug for, må vi give dem væk. Det starter med en
kærlig struktureret gruppe. Hold gruppemedlemmerne involveret i service.
Service på gruppeniveau er vigtigt for at gøre tolv trins arbejdet muligt.
Nykommere modtager A.A. budskabet i grupperne, ikke i service.
Service er tolv trins arbejde. Det er en god måde at bringe budskabet videre på.
Service bør ske med ydmyghed og kærlighed.
Service er en forsikring for ædruelighed. Service og de tolv trin er uadskillelige.
Service giver håb ved at dele erfaring.
Vores åndelige velbefindende og opvågnen er en del af det tolvte trin.
Tolv trins arbejde leder til servicearbejde.
Muliggør service tolv trins arbejde? Hvis ikke, bør det ikke være der.
Service arbejde er energien for arbejdet med De Tolv Trin i morgendagen.
Service gør det muligt at sprede budskabet ud til steder, hvor vi ikke selv er i
stand til at gå.
Kommunikation er vigtig. Vi skal huske, at ved at gøre service, redder vi liv.
Der er en stor kløft mellem tolv trins arbejde og udvalg der organiserer service.
Det er her, kommunikationen nedbrydes, Tal om udvalgsarbejdet på en munter og
positiv måde.
Service erstatter undertiden "gammeldags" tolv trins arbejde.
Nogen har gjort et stort stykke arbejde i A.A. for at holde fællesskabet i gang i alle
disse år.
Når vi gør service i dag sikrer vi, at medlemmerne hjælper AA til at overleve i
fremtiden.
Vi har brug for fællesskabet for at holde os ædru. Vi er nødt til at udføre service
arbejde for at holde fællesskabet i live. Service er vores Tolv Trin.

Alle delegerede var enige om, at service er muligt for alle medlemmer, idet det blev
noteret, at der er service-positioner til alle, og at service er vigtigt for den enkeltes vækst
og for fællesskabets vækst også.

Konklusion:
Det er vigtigt at nuværende servicearbejdere fortæller om deres virke med glæde
og at de roterer med glæde. Servicearbejdet bør ikke erstatte 12.trins arbejde, men
gøre 12. trins arbejde muligt, hvis ikke det er tilfældet, så må vi spørge os selv om
der er behov for netop denne service.
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PRÆSENTATIONER
Alle anden gangs delegerede var på forhånd blevet inviteret til at komme med en
præsentation om et bestemt emne. De overordnede emner for dette WSM var:
Unge i A.A.
Internet og ny teknologi
De tolv koncepter
Rotation
Andre problemer end alkohol
Litteratur
Sponsorship af at udvikle en A.A. struktur
Hvert af disse emner var inddelt i to til tre underemner.
Efter hver præsentations emne, var der mulighed for de øvrige delegerede til at komme
med egne erfaringer på området.
Det er altså ikke nødvendigvis fællesskabets stemme, der kommer til udtryk i
præsentationerne, måske mere lokale erfaringer.
Ud over de specifikke emner var der præsentationer fra de forskellige zone møder.

Unge i A.A.
Til dette emner var der tre underemner

Sponsering af unge (Pravesh, Sydafrika)
Når vi har med unge mennesker at gøre, bør vi altid huske at give vores erfaring og vores
meninger. En overlegen attitude med ”jeg ved bedst” hjælper ingen. Vi må være støttende
når det kræves, men aldrig dømmende. Der kan være modstand mod hvad vi siger. Vær
høflig, kærlig, omsorgsfuld, og husk at du er AAs ansigt og måske den eneste Store Bog
den nye kommer til at læse.
Min alder var problemet, alkohol var. Jeg var nødt til at tage mig af min alkoholisme som
alle alkoholikere. Der findes ikke et specielt A.A. program for unge. Den eneste forskel er,
at du begynder at leve på en ny måde tidligere end de fleste andre, forudsat at du følger
forslagene. A.A. løsningen er til alkoholikere – Unge som gamle. At drikke er at dø. A.A.
tilbyder os en ny måde at leve på.

Hvad gør vi for at tiltrække og bibeholde unge (John, Australien)
Det er ikke nogen god idé, at ældre ædru medlemmer kommer med kommentarer som ”Jeg
har spildt mere end du har drukket”, eller ” hvor meget ved du” Det er ikke tiltrækning.
Mark Twain sagde: ” En kat som har sat sig på en varm kakkelovn, vil ikke sætte sig på
en varm kakkelovn igen, men den vil heller ikke sætte sig på en kold”
Tænk på om de råd du giver til de unge virkelige hjælpsomme.
Lad de unge være vilde! De vil det samme A.A. som de ældre, men har nogle andre måder
at udtrykke sig på.
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Hvis vi vil tiltrække unge, må vi kommunikere på de medier som de unge benytter.
Måske ville unge ikke-alkoholikere, som anbefaler A.A. være en rigtig god måde at få de
unge til at lytte.

Juridiske og etiske overvejelser angående Unge til A.A. møder (Don,
USA)
Hvem er ung i A.A.? er det alder, ædruelighed, modenhed?
A.A. skal være et sikkert sted for alle. Både fysisk og følelsesmæssigt og åndeligt.
Dette opnås bedst gennem at praktisere og forstå vores arv, gennem traditioner og
koncepter.
Alkoholikere der kommer A.A. er ofte meget sårbare, specielt yngre. Og vi bør beskytte
dem, fremfor at se dem som bytte. For vores egen ædruelighed, eller endnu værre som sex
partnere.
De betroede tjenere har ikke magt til at komme med direktiver overfor grupper og
medlemmer, men kan optræde som gode ledere, ligesom beskrevet i det 9. koncept.
Grupper bør have en holdning til spørgsmål om sikkerhed for unge og kan tale om dette på
gruppesamvittighedsmøder, i regionen.
Intet fællesskab, inklusive A.A., kan sikre absolut sikkerhed for individer. Men ved at tale
om emnet og forbedre forståelsen for problemet, vi kan gøre vores bedste for at gøre A.A.
til et sikkert og imødekommende sted at finde ædruelighed og en ny måde at leve på.

Internet og ny teknologi
Guideline for brug af internet i Anonyme Alkoholikere (Carlos, Mexico)
Lige siden A.A.’s begyndelse har medier spillet en væsentlig rolle i at sprede budskabet.
Lige fra Jack Alexander’s artikel i Saturday evening post i 1941 til i dag.
I dag er internettet et forum for masse kommunikation. Der giver store fordele for
kommunikationen i A.A. Vi skal dog være opmærksomme på at overholde principperne i
vores fantaske åndelig program. Og ikke lade denne nye kanal være årsag til at vores
budskab bliver forvrænget.
Noget af det man skal være særlig opmærksom på, ved brugen af internettet er
anonymiteten. Det er meget let at komme til at bryde sin og andres anonymitet på
internettet. Der findes en del materiale/guidelines, som kan være hjælpsomme for at
undgå dette. (Ikke ret mange af disse er oversat til dansk, men kan findes på www.aa.org)

Succesfuld erfaring angående brug af internet til at få A.A. til at vokse
(Sunil, Indien)
Brugen af internettet kan inddeleles i tre kategorier: E-mail, Websites, sociale medier.
Brugen af e-mail har bragt os tættere sammen, og er nu en integreret del af måden vi
kommunikerer på. De kan også benyttes til at komme ud med budskabet over hele kloden.
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Websites giver store muligheder for at dele informationer om fællesskabet. Herunder
mødelister, helpline telefonnumre og service materiale, som kan motivere medlemmer og
få nye til at komme i kontakt med A.A. Mange steder findes også litteratur online.
Facebook har skabt platform for delinger og medlemmer har allerede lavet lukkede
grupper. Udfordringen med sociale medier er anonymiteten, da der er mulighed for at
uploade billeder, og folk benytter deres konto til mange formål. Der bør udarbejdes en
form for vejledning.
Et TV show i Indien omhandlende alkoholisme, skabte så meget omtale af A.A., at der
efterfølgende kom 250.000 henvendelser fra folk, der ville vide mere om fælleskabet.
Takket være internettet, var det muligt at lave et netværk af 200 frivillige, som kunne
besvare alle spørgsmål på ni forskellige sprog. TV showet kan stadig ses på internettet og
skaber stadig henvendelser til A.A. fællesskabet.

Fordele og ulemper ved at A.A. medlemmer deltager på sociale
netværkssider (Jan-Ola, Sverige)
Vi gamle skal ikke være nervøse. Verden ændrer sig og vi skal ikke og kan ikke forhindre
eller være negative. I stedet bør vi forsøge at hjælpe til med at integrere de nye fremskridt
på en fornuftig vis i A.A.
A.A. på sociale medier har den store fordel at geografien forsvinder. Folk fra hver sin side
af verden deltager sammen.
En af ulemperne er at der kommer til at mangle en væsentlig del fra et møde i ”den
virkelige verden” – kropssproget og det faktum, at det faktisk ikke er muligt at vide om
folk er ædru eller ej. Desuden er tonen online nogle gange grovere end vi ville opleve til det
lokale møde, fordi folk føler sig mere sikre bag skærm og tastatur.
Mange benytter A.A. online som et supplement til deres lokale møder, som for nogle
alkoholikere kan ligge meget langt væk i fysisk afstand.

Koncepterne
Vores 12 koncepter: kommunikationsværktøjer (Jésus Cesar, Peru)
Kommunikation starter i gruppen, gennem deres grupperepræsentant til distrikt og
regionsniveauet. Herfra vælges delegerede til servicekonferencen. Hele denne
uddelegering af ansvar og gennem kommunikation er beskrevet i koncepterne. Og når
noget er blevet vedtaget på en servicekonference vender kommunikationen om og går den
anden vej, hele vejen tilbage til gruppen, så der her kan blive, hvad vi kalder en oplyst
gruppesamvittighed.
I Peru har vi godkendt og benytter servicemanualen for USA og Canada.

Myndighed, ansvar og lederskab (James, Belgien)
Mange grupper og medlemmer er ikke bekendt med koncepterne, selvom det er her vi får
svarene på spørgsmålene angående myndighed, ansvar og lederskab.
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A.A. har ligesom alle andre brug for at nogen tager ansvar. At tage ansvar i A.A. betyder
ikke at man derved får magten til at bestemme. Alle ansvarlige ledere er betroede tjenere
og bør agere som sådan.

Åndelige principper i de 12 koncepter (Sheila, GB)
De fleste af de åndelige principper er opsummeret i det 12. koncept, som er artikel 12 i
konference charteret og konferencens garantier.
Selvom koncepterne handler om verdensservice, er der masser af åndelig inkluderet –
Retten til at deltage, retten til at klage, retten til at beslutte, minoritetsudtalelse etc.
Der er måske den samme frygt eller mangel på forståelse for koncepterne i dag, som der
var for traditionerne, da Bill begyndte at tale om dem. Grupperne ville rigtig gerne have
Bill til at komme og speake, men de gad ikke høre om de der traditioner. Men som tiden
gik og folk blev bekendt med traditionerne og begyndte at få dem til at få indpas i deres
egen ædruelighed, blev de mindre farlige.
Derfor bør vi tale meget mere om koncepterne på alle niveauer i A.A.

Rotation
Hvordan fastholder vi erfaringen fra dem der er gået før os? (Hérnan,
Ecuador)
Giv din egen erfaring videre til dem der kommer efter dig. Du bliver ikke sat i en
servicepost, fordi du selv skal have glæde, af den erfaring du får. Det ville være at forsætte
af den egoistiske sti, som skabte dig så mange problemer tidligere.
Vær ikke bange for at søge råd hos andre og din højere magt om hvordan.

Vigtigheden af rotation (Yasuo, Japan)
Ånden i rotationsprincippet startede da vores grundlæggere overdrog ansvaret for
fællesskabet til fælleskabet ved A.A.’s 20 års konvent i Saint Louis.
I hæftet A.A. gruppen – hvor alting starter, bliver vi fortalt, at roden til rotation skal
findes i anden tradition. For at undgå at en person klistrer til en post, udøver vi princippet
om rotation.
Rotation tillader alle A.A. medlemmer, hvis de ønsker det, muligheder for at være til
service. De skal ikke presses og det bør ikke være et krav. Serviceposter skal tages
frivilligt og ses som måde at styrke ens egen ædruelighed.
Rotation hænger også nøje sammen med anonymitetsprincippet. Vi påtager os en post
uden at få eller forvente magt eller klap på skulderen, men i ydmyghed.

Problemer med andet end alkohol
Hvad A.A. gør og ikke gør (José, Venezuela)
A.A. er kun for alkoholikere som ønsker at stoppe med at drikke
A.A. opfordrer alene folk til at hjælpe sig selv, vi overvåger ikke medlemmerne.
I A.A. er vi fuldstændig fri af vores egne idéer om meningen med livet; A.A. er ikke
en politisk eller religiøs organisation
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A.A. samarbejder kun med organisationer, der arbejder inden for alkoholisme
området. A.A. er ikke en medicinsk organisation og vi driver ikke hospitaler eller
behandlingssteder
A.A. er selvforsynende. Vi modtager ikke bidrag udefra
A.A. tilbyder ikke sociale ydelser, som tøj, bolig, mad, job eller penge. A.A. hjælper
kun til at forblive ædru.
A.A. praktiserer anonymitetsprincippet. Vi giver ikke navne på vores medlemmer,
og vi giver ikke vores egne navne i medierne. Vi er ikke skamfulde over at være i
A.A. vi vil bare gerne give tillid til den nye alkoholiker der kommer.
A.A. har ikke noget medlemskartotek. Vi deltager ikke i eller giver penge til
forskning.
A.A. skriver ikke anbefalinger for medlemmer til advokater, kriminalforsorgen,
retten eller arbejdsgivere.

Samarbejde ikke tilknytning (Sharon, Australien)
Hvis grupper holder møder på hospitaler eller institutioner, bør de undgå at hedde stedets
navn, for ikke at blive opfattet som en del af stedet. Man kan f. eks. sagtens samarbejde
med hospitalet om at komme og tale med folk på afrusningsafdelingen, men skal så være
omhyggelige med at fortælle, at man kommer som gæst fra Anonyme Alkoholikere.
Den medicinske verden føler, at A.A. blander sig i læge/patient forholdet. De hørte at
velmenende medlemmer rådede andre til at stoppe med den medicin lægerne havde
udskrevet. Selvom det måske kun er få der siger sådan, påvirker det forholdet for hele
fællesskabet.
Med hjælp fra et tidligere ikke alkoholisk medlem af vores Board, som var læge, blev der
fremstillet en folder om forholdet mellem læge og patient.
Når vi taler med professionelle er det ligeledes vigtigt at fortælle om at vi kun har et
hovedformål, og at A.A. ikke tror, at de er den eneste mulige løsning, og vi håber at
medlemmerne benytter alle tilgængelige ressourcer.

Femte tradition (Lothar, Tysktalende Europa)
Denne tradition lader ikke plads til diskussion. Der er kun et formål i gruppen og hos det
enkelte medlem.
At kun have et formål beskytter os fra vores egoistiske idéer om berømmelse, magt,
beundring og penge til at gøre mere godt.
Den stadig lidende alkoholiker behøver ikke stadig at drikke, men kan sidde ved siden af
dig ved et møde, og have været tørlagt i årevis.
Selvom A.A. grupper holder møder mange forskellige steder, må vi ikke forledes til at tro,
at vi kan hjælpe alle.
Hvis vi er i stand til at holde os til princippet om ét formål, så lærer vi ydmyghed og der er
god chance for at forblive glade, lykkelige alkoholikere, der er kommet sig.

Litteratur
Åndelig værdi af A.A. litteratur (Juha, Finland)
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Alle kan finde åndeligheden gennem A.A. programmet, som er beskrevet i vores litteratur.
Alle der virkelig ønsker at komme sig fra lidelsen alkoholisme behøver en åndelig
opvågnen, som lovet i det 12. trin.
Hvis den højere magt havde ment, at andre åndelige fællesskaber ville kunne redde
alkoholikere, så havde de 12 trin næppe set dagens lys.
Litteraturen kan for nogle være den eneste adgang de har til A.A. Og vores bøger kan i
sådanne tilfælde være vores bedste åndelige ven.

Vigtigheden af litteratur når budskabet skal gives videre (Paco,
Spanien)
Det er i litteraturen vi finder det uforfalskede budskab.
Det er en uudtømmelig kilde for opmuntrende erfaring for alle der er interesseret i
alkoholisme.
Bill skrev i 1964: ”forstil jer, at AA ikke havde udgivet en eneste bog de sidste 25 år. Det
kræver kun en smule forestillingsevne at se hvordan vores budskab ville have været
håbløst forvansket. At vores relationer med kirken og den medicinske verden ville være
kaos. For alkoholikere i dag ville A.A. være en vittighed og offentligheden ville vi være en
gåde. A.A. ville med sikkerhed have kørt fast i uoverensstemmelser og splittelse ”

Sponsorship til at udvikle en A.A. struktur
Succesfulde erfaringer (Sharon, Australien)
Australien støtter deres nabolande, blandt andet gennem ”papirpose opfordringen”. I ugen
som kaldes grundlæggernes uge, donerer grupperne en del eller alt hvad der indsamles til
”papirsposen”. Det indsamlede i papirposen sendes til Australiens Internationale sponsor
fond. Som dels hjælper landene i Asien/Oceanien regionen, dels giver bidrag til den
internationale litteraturfond.
Et af de steder man har forsøgt at hjælpe var Salomon øerne. I dette område tales mere
end 1000 forskellige sprog, så det er ikke nogen let opgave at give budskabet videre.
Medlemmer fra området er blevet inviteret til at deltage i det nationale konvent i
Australien og der er blevet sendt forskellig litteratur, ligesom der er arrangeret, at folk fra
Australien med jævne mellemrum kommer og besøger øerne.
Det ser nu ud til at der så småt er begyndt at være en start til en struktur.
Desuden sponserer man at lande som Filippinerne, Bali og Fiji har kunnet deltage i det
seneste zonemøde.
Desuden er der tiltag til at kvindelige medlemmer vil tage til Indien og forsøge at bringe
budskabet til kvindelige alkoholikere her.

Knap så succesfulde erfaringer (Mogens, Danmark)
Danmark har siden 2004 forsøgt at hjælpe Grønland med at få etableret en struktur og få
litteratur udgivet på grønlandsk.
Det kan være svært ikke at komme til at optræde som en elefant i en porcelænsbutik. Men
den komite man nedsatte valgte en afventende fremgangsmåde. Men pga. stor udskiftning
af folkene i service i Grønland var kommunikationen ikke let.
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Grønland var dog blevet inviteret med til vores servicekonferencer og i 2009 deltog de også
i det europæiske zonemøde for første gang.
Gennem vores internationale delegerede var der skabt kontakt til kontoret i New York,
som lovede at hjælpe med at udgive 12 og 12 på grønlandsk.
Selvom man forsøgte at være afventende, skete det ikke så få gange i forløbet at man tog
for givet at grønlænderne viste noget de ikke gjorde, eller foreslog dem noget, de slet ikke
var parate til.
Hvis sponsorskabet skulle have haft større succes, skulle vi nok have været bedre til at
besøge Grønland og til at lytte til deres vanskeligheder og prøve at forstå de store forskelle
der er mellem Danmark og Grønland ikke mindst geografisk og økonomisk.
(Hele Mogens indlæg er oversat til dansk og kommer i et af de kommende Box 334.
Interesserede kan få det tilsendt)

LANDERAPPORTER
Hvert land indsender en rapport til WSM om hvordan det står til i deres strukturer.
Hvordan er strukturen sammensat, hvilke tiltag gøres der i service, hvor meget litteratur
er oversat etc.?
Det vil være meget omfattende at skulle give detaljer fra alle landende, men her vil der
være uddrag af nogle af de ting, som gøres på en anden måde end vi gør i Danmark.
Hvert land bliver udover selve rapporten bedt om at sende et resume, som max. må tage 3
minutter at læse op. 3 minutter i spansktalende lande kan nemt vare i 10.
Næsten alle lande rapporterede, at der var mindst en ikke-alkoholiker i deres
Hovedserviceråd. Og at der var lønnede medarbejdere på deres kontorer. I Brasilien findes
der 80 regionale kontorer. Da der er betalte medarbejdere, har mange kontorer også åbent
dagligt. Dels for at medlemmer kan købe litteratur, men også for at kunne komme og få en
snak.
Alle lande havde bogen Anonyme Alkoholikere og for de fleste vedkommende mange andre
bøger og hæfter på deres eget sprog.
Alle holder servicekonferencer. Størrelsen af disse varierer meget. I Colombia er der 61
stemmeberettigede delegerede ud af et medlemstal på ca. 14.650. I USA/Canada er der
123 stemmeberettigede og i Finland 20. Længden af de delegeredes perioder varierer fra 2
til 4 år.
De fleste lande i syd- og mellem Amerika har adopteret strukturen fra USA og Canada.
Mens man i Europa mest har skelnet til GB for at finde sin struktur. Alle steder
rapporterer man, at man konstant forsøger at forbedre og styrke strukturen, så man bedre
bliver i stand til at give budskabet til den stadig lidende alkoholiker.
Rigtig mange lande benytter overskud fra litteratursalg til at finansiere deres
servicearbejde. Andelen varierer fra ca. 20 % op til 70 %. Island og Irland kan betale alle
deres udgifter ved hjælp af frivillige bidrag fra medlemmerne. Den økonomiske krise som
hele verden er i, kan også mærkes i bidragene fra medlemmerne.
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I mange lande er deres ”Landsmøder” et af årets store højdepunkter, hvor der også skabes
en del indkomst til fællesskabet. A.A. magasiner, som svarer til vores BOX334 er mange
landes stolthed. Og for flere er det en god mulighed for at komme ud med informationer
om fællesskabet. I Guatemala udgives bladet på spansk, samt på 21 Mayiske dialekter.
På grund af lovgivningen har det flere steder været nødvendigt at oprette ”A.A.
virksomheder” eller juridiske enheder.
I Sydafrika har man haft et projekt for at få fat i de unge, som blev kaldt ”A vision for
Youth” hvor man fremstillede materiale specielt rettet mod unge mennesker med et
alkoholproblem.
Mexico har lagt en strategisk plan for de kommende 5 år, der omhandler styrkelse af
servicestrukturen for at få fællesskabet til at gro, samt gøre forståelsen for vores tre
overleveringer større i hele fælleskabet og meget mere.
De fleste af de veletablerede lande er meget villige til at være sponsorer for nye lande.
Dette er specielt udbredt i Sydamerika og Asien, mens Polen hjælper mange af de tidligere
østbloklande i Europa.
I Indien har man mere end 20 officielle sprog, så der er store opgaver, når der skal udgives
litteratur eller oprettes en hjemmeside. I Indien betragter det juridiske system en
alkoholiker for kriminel.
I Australien og Sydafrika og andre geografisk store lande er telefon møder meget udbredt.
I Mexico er der 537 grupper i fængsler. Rigtig mange steder har man også faste møder på
behandlingssteder og hospitaler. Fra et af landene i Mellem Amerika hørte jeg, at man
mente, at omkring 20 % af nye medlemmer kom fordi de havde hørt om A.A. i fængslet.
I New Zealand har man kørt et forsøgt med at adoptere en politibetjent, som bliver givet
en masse information om A.A. og deler foldere ud, som hænger på stationen.
I mange lande bruges der store ressourcer på offentlig information. Man holder offentlige
møder, har kontakter inden for medicin, kirke, presse, fængsler og socialvæsen, som gør at
A.A. får taletid ved forskelige konferencer og workshops. I GB bliver A.A. inviteret til
hvert år at holde et indlæg i de nationale regerings forsamlinger i Wales, Skotland,
England og Nordirland

UDEN FOR MØDERNE
Noget af det der giver meget, er de uformelle snakke der foregår mellem møderne til
WSM. Det er her der skabes personlige kontakter, og spørges ind til specifikke emner.
Hvordan gør I lige med dette eller hint?
Der er også arrangeret diverse sociale aktiviteter gennem ugen. Hvor der er mulighed for
at få blandet kortene på en ny måde, og få snakket med nogle af de andre eller folk fra
kontoret i NY.
Det er også mellem møderne, at man hører de andre om, de kan sende dig en tekst, som de
har lavet i deres land. F.eks. fik vi en guide om A.A. og sociale medier fra GB og noget
materiale om at få kontakt med fængsler fra Sydafrika. Og igen den meget værdifulde
folder produceret i Irland: ”Treasurers notebook”. Som måske kunne blive en del af
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velkomstpakken til nye grupper, samt udsendes til alle eksisterende grupper. Vi har i
hvert fald fået lov til at oversætte den.
Det der kan siges at være lidt ærgerligt er, at nogle udelukkende taler engelsk og nogle
kun spansk. Derfor er der mange af ting, som man kunne have lyst til at tale med de
sydamerikanske delegerede om, som er vanskelige uden først at skulle finde en tolk.
Der blev også arrangeret spontane A.A. møder på hotellet, ligesom vi var nogle der tog ud
til møder i nærheden (op til 50 km væk) Ved et af disse møder fejrede 3 piger 90 dages
ædruelighed og pludselig stod der folk fra hele verden og var med til at fejre dem. Vi
gjorde dog et stort nummer ud af, at få fortalt dem, at vi var til møde af nøjagtig samme
grund som dem. Nemlig, at vi var en flok alkoholikere, der ligesom holdt os ædru gennem
vores fantastiske program. Og at de kunne være forsikret om at lige meget hvor de tog
hen, ville A.A. være der for dem.
En aften var der også inviteret en operaskole til at optræde for os. Det morsomme ved
dette, var at de faktiske ønskede at være mere anonyme end os.
Det er nødvendigt med nogle andre aktiviteter ind imellem de mange kocentrede møder.
Også for at give de delegerede noget andet at tale med hinanden om end hele tiden A.A.
service

Servicekontoret GSO
Når WSM afholdes i New York er der altid arrangeret en rundvisning på servicekontoret
på Riverside Drive. Dette er en virkelig stor oplevelse. Denne gang fik vi også mulighed for
at deltage i et A.A. møde, der blev afholdt i bygningen, hvor også lokale A.A.’ere var med.
Vi blev vist hvad der udføres på kontoret, som har ca. 80 ansatte. Og kom ind og så
arkivet, med mange spændende effekter fra A.A.’s historie. B.la. Bill W.’s sofa, som han
efter sigende ofte skulle have taget sig en morfar på.
Kontoret er utrolig effektivt og udfører vanvittig mange opgaver, men alle er glade og
smilende og meget imødekommende. Selvom det er en stor forretning kan man sagtens
mærke A.A. ånden er til stede.

Stepping Stones
Efter rundvisningen på GSO blev vi kørt til Stepping Stones, hvor Bill og Lois boede fra
1941 og til Lois døde i 1988. Huset er nu ejet af en privat fond, som holder det vedlige og
sikrer, at de mange effekter der ikke går til grunde.
Det gav gåsehud at sidde ved det køkkenbord, som er omtalt i Bill’s historie hvor Ebby
kommer og besøger ham, og fortæller, at han bare kan vælge Gud, sådan som han opfatter
Gud. Og blive fotograferet ved skrivebordet hvor flere af vores bøger er blevet skrevet.
På Stepping Stones blev vi modtaget af fondens formand og der var arrangeret frokost som
vi spiste i husets have. Det er rigtig interessant at få indblik i A.A.’s historie og få en
fornemmelse af i hvilke omgivelser og med hvilke inspirationskilder Bill har skrevet
størstedelen af vores litteratur.
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Stormen ”Sandy”
Den meget omtalte storm Sandy, ramte New York netop som WSM var overstået. Det
forårsagede at mange fik deres hjemrejse aflyst og måtte blive på hotellet uden at vide
hvornår de kunne komme hjem. Heldigvis havde vi planlagt at skulle være i New York i
nogle dage efter mødet og vi blev derfor ikke ramt på dette punkt, men elektriciteten gik
på hotellet og kom ikke igen i 2 dage. Hvad laver man så? Noget så gammeldags som at
tale med hinanden. Og forsøge at holde humøret oppe hos hinanden. Der skete ikke så
store ødelæggelser, i det område vi befandt os, men en del træer væltede og nogle huse
blev ødelagt.
Vi fik gået en del kilometre for al offentlig transport lukkede og tunnelerne ind til
Manhattan var oversvømmede og store dele af byen var uden elektricitet i mange dage
efter. Så selvom New York Maraton blev aflyst, er jeg sikker på at vi nåede at
tilbagelægge distancen til fods.
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General Service Board weekend
I weekenden efter WSM holdt det Amerikanske/Canadiske hovedserviceråd deres
kvartalsvise møde på samme hotel som WSM, og vi havde fået invitationer til at deltage
som observatører. Og ja jeg skriver weekend, for møderne i GSB varer en hel weekend. De
21 medlemmer kommer om fredagen og selve GSB mødet er planlagt til mandag
formiddag. Derimellem mødes medlemmerne i udvalg og forbereder sig og hører hvad der
er sket i alle underudvalgene. Til disse udvalgsmøder, som kaldes ”Trustees committees”
er det kun medlemmerne og en sekretær fra kontoret som deltager.
Det var utrolig lærerigt at få lov til at sidde på sidelinjer og se hvor effektivt der arbejdes.
Disse udvalgs opgave er, at lave indstillinger til selve hovedservicerådet. Og når der
kommer et forslag op i komiteen, skal dette støttes af et andet medlem, så siger
formanden: ” alle der er for, sig I” og alle der er for siger ”I”, så spørges ”Nogen imod” og
sidst er der noget vi skal have afstemt. Slut – næste punkt.
På grund af stormen varede selve Hovedservicerådsmødet kun 45 min. Så folk kunne nå at
komme hjem inden det hele brød løs. Dog havde vi selskab af de canadiske medlemmer i
flere i dage i mørket, da de heller ikke kunne komme hjem.
Det er svært at overføre de store forhold de benytter i strukturen for USA og Canada til
danske forhold, men noget jeg var meget imponeret over var, at alle medlemmer
alkoholikere som ikke-alkoholikere skulle aflevere en liste over deres aktiviteter siden
seneste møde - og det var mange. Det er ikke mange frie weekender de har. De deltager i
round-ups, distrikt møder/ workshops, area møder og samlinger. De deltager i offentlig
information. De har møder i diverse udvalg. Hvert medlem er tilknyttet 3-4 udvalg.
Det var utrolig spændende at snakke med de ikke alkoholiske medlemmer om hvorfor de
var der, og hvad der havde bragt dem i forbindelse med Anonyme Alkoholikere. Det der
kendetegnede alle var, at de var stolte over at få lov til at være en del af fællesskabet og
bidrage med hvad de kunne.
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Det er helt fantastisk at have set og mødt de mennesker, som er i Hovedservicerådet og på
kontoret. Det gør det meget nemmere at henvende sig. Jeg har efter hjemkomsten haft
kontakt til et par af folkene fra kontoret angående arbejdet i udvalgene.

De delegeredes middag
Dette er punkt i agendaen, hvor alle delegerede forventedes at komme. I vores tilfælde
havde en af de finske delegerede spurgt, om vi kunne sætte os sammen – alle fra Norden,
og tale om et evt. samarbejde.
Det kom der dog ikke rigtig noget frugtbart ud af, da vi jo allerede har et samarbejde med
den anden fraktion i Finland i vores Nordiske samarbejde, og der blev i øvrigt udtrykt at
man heller ikke synes, at der kom det store ud af dette samarbejde.

Valg af værtsland for det 24. WSM
Danmark havde sammen med 5 andre lande (Malta, Brasilien, Sydafrika, Polen og Indien)
sendt ansøgning ind om at blive værtsland for det 24. WSM.
Der var nedsat et udvalg bestående af 3 anden gangs delegerede og folkene fra kontoret i
New York til at gennemse ansøgningerne. Efter de delegeredes middag blev hvert af
ansøgerlandene kaldt ind til komiteen for at denne kunne stille yderligere spørgsmål.
Valget til værtsland for det 23. WSM faldt på Polen. Så vi må bare prøve igen i 2016.

PERSONLIGE INDTRYK
Ankomsten til mit første WSM gav mig en fantastisk følelse af ydmyghed. Følelsen af at
være en del af dette kæmpe store fællesskab er fantastisk. Og ligesom jeg personligt ikke
kan undvære fællesskabet, mener jeg heller ikke at strukturen i Danmark kan undvære at
være en del af A.A. på verdensplan.
Selvom WSM ikke har nogen beslutningsret, har jeg alligevel den opfattelse, at med de
anbefalinger der fremkom på mødet, at jeg har været med til at bringe noget videre til
alkoholikeren, dom stadig lider et sted i verden og samtidig blevet en masse erfaring
rigere, som jeg kan tage med hjem til vores egen struktur, for at denne kan blive endnu
mere effektiv.
Jeg har skabt rigtig mange personlige kontakter, som jeg kan henvende mig til i
spørgsmål, som måtte komme op hen ad vejen. Der er rigtig meget erfaring ude i verden,
som vi lige så godt kan benytte os af, i stedet for at begå de samme fejl som andre har
begået før os.
Selvom Danmark er lille land, både geografisk og hvad angår A.A., så er vi højt
respekterede og man ønsker virkelig at lytte til os.
Det er også meget bekræftende at se, at selvom vi måske synes, at vi slås med nogle
problemer i vores fællesskab i Danmark, så er der andre steder i verden, hvor ting vi slet
ikke har tænkt på kunne skabe problemer er kæmpe issues. F. eks at kvinder kan komme
til A.A. Eller at der tales mange sprog i det samme land.
Selv med de mange ting vi hver især kommer med og som vi naturligt synes er de absolut
vigtigste, så er A.A. ånden der hele vejen igennem, og der bliver lyttet, man deler sine
erfaringer og bruger den tid, der skal til, for at alle føler at de bliver hørt.
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Det er med en klump i halsen, at jeg sidder og tænker tilbage på den oplevelse I valgte mig
til at repræsentere jer i. Det er fantastisk hvad ædruelighed og en ændring af livsstil
gennem A.A.’s vidunderlige program kan gøre. Jeg glæder mig allerede til om 2 år. Jeg
håber virkelig at meget af den erfaring jeg og andre før mig bringer hjem fra disse møder,
vil blive taget imod og brugt af fællesskabet A.A. i Danmark, for vi må aldrig tro, at vi er
så specielle at vi ikke kan bruge andres erfaringer til noget.

FULDSTÆNDIG RAPPORT FRA WSM
I begyndelsen af 2013 vil AA World Service udsende den fulde rapport fra mødet på
engelsk, og denne kan rekvireres ved henvendelse hos bogsalget.
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