World Service Meeting
Rapport til SK 2011 og HSR

Anonyme alkoholikere
21. Verdens service møde
(21st World Service Meeting)
17. -21. Oktober 2010
Mexico City, Mexico.
Tema:
“Sponsorship: vores ansvar”
(Sponsorship: Our Responsibility)
53 delegerede fra 32 lande mødtes på Hotel Camino Real i Mexico City, Mexico.
Hotellet blev bygget i 1968 i forbindelse med de olympiske lege og rummer 700 værelser og utallige
konferencefaciliteter. En perfekt ramme om et utroligt givtigt møde mellem mennesker fra hele
verden, der alle var der for at tjene fællesskabet ved navnet Anonyme Alkoholikere.
Som Warren Stafford, hovedansvarlig for mødet, udtrykte det: ”Når de fysiske rammer er i orden og i
top er sandsynligheden for at få et frugtbart og udbytterigt resultat af arbejdet til stede.
I skrivende stund er den endelige rapport om WSM (på engelsk/amerikansk) ikke færdiggjort. Så snart
Hovedservicekontoret i New York har rapporten klar, vil denne blive fremsendt til vort hovedkontor.
Denne rapport (på dansk) bliver skrevet ud fra den foreløbige rapport og notater fra selve mødet.
Hvert andet år (i lige år) afholder AA et Verdens Service Møde (herefter forkortet WSM). Formålet
med mødet er udtrykt således i ”Statement of Purpose for WSM”:
”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, sponsoership, offentlig information, forhold til
lokalsamfundet og institutioner.”
Det forudsættes at alle deltagende AA lande er etableret ved et fungerende Hovedserviceråd og eller et
Servicecenter/kontor for litteratursalg. Endvidere er det ønskeligt at de respektive lande har deltaget i
et ”Zonal-Meeting”, som f.eks. det Europæiske Service Møde (ESM). Verden er delt ind i 5 zoner. Det
anbefales endvidere, at hvert land stiller med 2 delegerede.
For Danmark Ib B (2.gang) og Mogens B. (1.gang).
Der henvises i øvrigt til vor Servicehåndbog, som også beskriver kvalifikationskravene for de
delegerede.
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Arbejdsformen for WSM er stort set som for de fleste AA lande, når det drejer sig om afviklingen af
konferencer.
På WSM er der arbejdskomiteer og workshops, hvor de enkelte landes udfordringer/ problemer
kommer ”på bordet”. Arbejdskomiteer og workshops kommer med udtalelser eller forslag, som der
tages stilling til i plenum før disse nedskrives med eventuelle ændringer og føres ind i den endelige
rapport for mødet.
Landerapporterne er det andet store omdrejningspunkt på WSM. En delegeret (1.gangs) fra hvert af
de repræsenterede lande eller områder har forberedt et 3 minutters indlæg, som giver nogle
”highlights” fra landerapporten.
Endvidere er der Rapporter fra de 5 Zone-møder (Zonal-Meetings) rundt om i verden.
Præsentationer/Diskussionsemner over forskellige temaer og emner bliver også fremlagt og en
Rapport om A.A.´s Internationale Litteratur Fond.
Endvidere er Åbnings – og Afslutningstalerne meget centrale og lægger sig naturligt op af temaet for
WSM.
Ovenstående materiale er forberedt skriftligt inden mødet finder sted og uddeles sædvanligvis til hver
enkelt delegeret ved åbningen af WSM. På grund af forsinkelser og problemer med indførsel hos de
mexicanske myndigheder blev dette materiale først udleveret på 3. dagen, men en fleksibel stab
sørgede for kopiering af det nødvendige materiale, som mødet skred frem. Storartet og perfekt arbejde
bag kulisserne.
Fra søndag den 17. oktober til torsdag den 21. oktober, mellem kl. 8,45 til 18,00, arbejdede vi i
komiteer og workshops, samt i plenum. I alle sammenhænge tog vi stilling til mange emner og
spørgsmål. Der blev simultan tolket på spansk/engelsk/spansk under hele WSM, både i plenum,
komiteer og workshops.

Arbejdskomiteerne
Alle komiteer var sammensat af 1. og 2. gangs delegerede som geografisk dækkede bredt.
På WSM i New York i 2008 var formænd og suppleanter allerede valgt. Formændene ledte mødet og
komiteerne godkendte de foreslåede sekretærer/referenter.
Delegerede havde indsendt forslag til emner (på e-mail) før WSM og havde på denne måde direkte
indflydelse på dagsordenen for den komite, som de deltog i. Ligeledes var der foreslåede emner fra
sidste WSM på dagsordenen.
De 2. gangs delegerede vidste hvilken komite de skulle deltage i fra sidste møde i New York, mens 1.
gangs delegerede fik besked ca. 1 år før mødet.
Der var 4. arbejdskomiteer med ca. 13 delegerede i hver:
Komite for Dagsorden
Komite for Litteratur/Publicering
Komite for Politik/Ansøgning/Finans
(Ib deltog)
Komite for Arbejde med andre
(Mogens deltog)
Her følger de foreløbige rapporter fra komiteerne.
Komite for Dagsorden
Formand: James Neylon
Sekretær: Warren Stafford
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Denne komites hovedopgaver er bl. a. at tage stilling til (på baggrund af indkomne forslag) hvilket
tema det 22. WSM i 2012 skal have.
A. Komiteen anbefalede:
”Rotation: The Heartbeat of A.A.” (Rotation: A.A.s hjerteslag)
B. Endvidere diskuterede komiteen frem til hvilke præsentations – og diskussionsemner, der skal på
dagsordenen til næste WSM i 2012.
1. Unge i A.A.




Sponsering af unge mennesker.
Hvad gør vi for at tiltrække og fastholde unge mennesker?
Hvordan skal man behandle de juridiske / etiske spørgsmål af unge, der deltager AA møder?

2.



3.



4


5



6


7



Internet og ny teknologi
Retningslinjer (guidelines).
Succesfulde oplevelser vedrørende brugen af internet for vækst i A.A.
Fordele og ulemper ved A.A. medlemmers deltagelse på sociale netværkssider.
De 12. koncepter
Vore 12 koncepter: kommunikationsværktøjer.
Autoritet, ansvarlighed og lederskab.
De 12 koncepters åndelige principper for verdens service.
Rotation
Hvordan bevarer vi erfaringerne fra dem, der har tjent før os?
Vigtigheden af rotation.
Problemer med andet end alkohol
Hvad A.A. gør og ikke gør.
Samarbejde ikke tilknytning.
5. tradition: vort primære formål.
Litteratur
A.A. Litteraturens åndelige værdier.
Vigtigheden af anvendelsen af A.A. litteratur til at bringe budskabet videre.
Sponsorship til udvikling af A.A. strukturer
Succesfulde oplevelser: ved sponsorship fra land til land.
Mindre succesfulde oplevelser: ved sponsorship fra land til land

C. Komiteen foreslog følgende Workshop emner, der ligeledes blev godkendt i plenum:
 Andre problemer end alkohol på A.A. møder – hvordan behandler grupperne dette?
 A.A. grupper der afviger fra A.A. traditioner – hvad kan der gøres?
 Hvordan kan vi overvinde apati og generere entusiasme i servicearbejdet?
D. Valg af formand og suppleant. Komiteen valgte John Loty fra Australien til formand og Carlos
Humberto Lopez Ramos fra Mexico som suppleant.
Alle komiteens anbefalinger og forslag blev senere enstemmigt godkendt i plenum.
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Komite for Litteratur/Publicering
Formand: Jo-Anne Lowenberger
Sekretær; Adrienne Brown
A. Gennemgang af komiteens sammensætning, omfang og procedure.
Komiteen gennemgik denne og fremsatte ingen ændringer.
B. Gennemgang af A.A.W.S. rapporten om Den Internationale litteratur Fond. (ILF)
Denne komite har som et fast punkt ansvar for rapporten om ILF. Rapporten om Fondens aktiviteter
forelægges i plenum.
Komiteen godkendte den af A.A.W.S. udarbejdede rapport om ILF. Komiteen udtrykte tilfredshed
med de lande, der er i stand til at bidrage til ILF. Komiteen anerkender det åndelige princip, der ligger
bag bidrag til ILF og bemærkede, at der ikke er nogen minimumsgrænse for beløb. Komiteens
medlemmer understregede vigtigheden af at øge bevidstheden om ILF ved at informere herom til
Hovedserviceråd, Servicekonferencer og AA grupper.
C. Diskussion omkring størrelsen af litteratur omkostninger i dit land.
Komiteen behandlede følgende spørgsmål:
1) Hvem beslutter størrelsen af omkostninger til A.A. litteratur i dit land?
Ét medlem af komiteen var i tvivl om processen for fastsættelse af prisen på litteratur i sit land, og
bemærkede, at AA medlemmer i hendes land mente prisen på litteratur var for høj. De fleste
komitemedlemmer rapporterede, at politikker og procedurer er etableret for at fastsætte prisen på
litteratur. I de lande, der var repræsenteret i komiteen, er priserne på AA litteratur fastsat af
Hovedserviceråd, fællesråd eller udvalg.
Faktorer der påvirker prisen på litteraturen er:
 Trykning og fremstilling
 Forsendelse og distributionsomkostninger
 Markedsprisen på sammenlignelig Ikke - A.A. litteratur
2) Er der en fastsat en øvre grænse på disse omkostninger i dit land?
Konsensus for de repræsenterede delegerede var, at der ikke er nogen øvre grænse for fastsættelsen af
priser på litteratur, der sælges i deres lande.
Komiteen forstår betydningen af at give information til grupperne om hvordan prisen på litteratur er
fastsat og bemærkede, at det at give oplysninger til grupper med nyhedsbrev, eller Servicekonference
rapporter kan skabe bedre forståelse mellem AA medlemmer og Hovedserviceråd.
D. Nye punkter:
 Som svar på forespørgsler fra flere medlemmers side omkring den proces som A.A. World
Services anvender for at gennemse og godkende oversættelse af A.A. litteratur til andre sprog,
opfordrede medlemmer fra U. S./ Canada alle delegerede, som har bekymringer om
oversættelsespolitik og praksis til at kontakte GSO New York.
For at sikre integriteten af A.A. budskabet, kan processen med at oversætte A.A. litteratur tage
flere år og ensartet kommunikation med GSO New York er nyttig for at producere en nøjagtig
oversættelse af A.A. litteratur.


Komiteens medlemmer blev opfordret til at overveje agenda punkter til næste møde i komiteen
for Litteratur/Publicering på det 22. WSM møde. Det blev foreslået, at:
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1) Komiteen gennemgår service pjecen: ” Country-to-country Sponsorship – Carrying the A.A.
Message Worldwide” ("Land til land Sponsorat – Bringe A.A. -budskabet videre på
verdensplan") for at opdatere oplysninger, således at service pjecen afspejler de mest aktuelle
oplevelser omkring sponsering af andre lande.
2) Hvordan påvirker internettet udviklingen af A.A. litteratur?
E: Valg af formand og suppleant.
Komiteen valgte James Vanderbeke fra flamsk-talende Europa som formand og Angel Andres
Colmenares Venezuela som suppleant.
Alle komiteens anbefalinger og forslag blev senere enstemmigt godkendt i plenum.

Komite for Politik/Ansøgning/Finans (Ib deltog).
Formand: Luis Alberto Gómez
Sekretær: Eva Sánchez
A. Gennemgang af komiteens sammensætning, omfang og procedure.
Komiteen gennemgik denne og fremsatte ingen ændringer.
B. Gennemgang af anmodninger om deltagelse i det 21. WSM møde.
Estland: Komiteen vedtog Estlands ansøgning til det 21. WSM møde.
Cameroun: Komiteen gennemgik en ansøgning fra lederen af det centrale kontor i Cameroun og var
enige i, at Cameroun ikke opfylder kvalifikationerne for deltagelse i WSM møder.
Portugal: Komiteen vedtog Portugals ansøgning til det 21. WSM møde.
C. Gennemgang af kvalifikationskrav for lande der deltager i WSM møder.
Komiteen gennemgik kvalifikationskravene for lande, der deltager i WSM møder og enedes om, at # 5
bliver revideret for at skabe klarhed og konsistens.
Udvalget anbefalede, at # 5 i kvalifikationer for lande, der deltager i WSM møde revideres til
følgende:
#5. Det er ønskeligt, at landene har kapacitet til at stimulere interessen for og støtten til WSM møder.
Det foreslås, at de delegerede rapporterer tilbage til deres Hovedserviceråd og Servicekonferencer. Det
er håbet, at de vil rapportere til så mange intergrupper og grupper som muligt i et forsøg på at
fastholde medlemmerne opmærksomhed på deres deltagelse på samme niveau som i verdens service,
og på denne måde føle ansvar for at bidrage til de delegeredes deltagelsesgebyr.
Bemærk: Den reviderede tekst vedrører kun de to første sætninger i # 5.
D. Gennemgang af kvalifikationer for de delegerede i WSM møde.
Komiteen gennemgik kvalifikationskravene for delegerede til WSM møde og disse forblev
uforandrede.
E. Gennemgang af WSM mødets økonomi og deltagelsesgebyr.
Komiteen gennemgik WSM mødets økonomi og deltagegebyr, og enedes om ikke at ændre gebyret,
som for nuværende er USD 1.100. Komiteen bemærkede den væsentlige finansielle støtte som General
Service Board U.S./Canada har ydet gennem årene, og udtrykte stor påskønnelse herfor. Komiteen
anbefaler, at hvor det er muligt, gør landene en indsats for at bidrage med mere end det nuværende
gebyrs størrelse, da de faktiske omkostninger er væsentlig højere.
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F. Bekræftelse af datoerne (Oktober 21-25, 2012) for det 22. WSM møde.
Komiteen anbefalede at det 22. WSM møde afholdes den 21.- 25. oktober 2012 i New York.
G. Diskuter forslaget om at organisere en online gruppe i lighed med ESM (Europæisk Service
møde) delegeredes online gruppe.
Komiteen drøftede forslaget om at organisere en online gruppe på linje med ESM - delegeredes online
gruppe. Udvalget anbefalede, at som arrangør af WSM møder bør G.S.O. New York undersøge
muligheden for at oprette en elektronisk platform for at hjælpe og lette kommunikationen vedrørende
WSM, og tilmed en, der vil omfatte en effektiv kommunikationsenhed for WSM delegerede til
løbende at dele erfaringer og udveksle oplysninger.
H: Valg af formand og suppleant.
Komiteen valgte Tomasz Lysiak fra Polen som formand og Jim Duffy fra Irland som suppleant.
Alle komiteens anbefalinger og forslag blev senere enstemmigt godkendt i plenum.

Komite for Arbejde med andre (Mogens deltog)
Formand: Mathias Petzer
Sekretær: Mary Clare Lynch
A. Gennemgang af komiteens sammensætning, omfang og procedure.
Komiteen gennemgik denne og fremsatte ingen ændringer.
B. Dele erfaringer omkring følgende emner:
1. Meddelelser til offentligheden/Meddelelser til samfundet
a. Komiteens medlemmer delte om erfaringer fra deres løbende informationsindsats til offentligheden.
Værktøjer der anvendes varierede fra innovative reklametavler, plakater og brochurer til elektroniske
offentlige service meddelelser (Public Service Announcements - PSA) / meddelelser til samfundet
(Community Service Announcements - CSA) udført af professionelle produktionsvirksomheder. Ikkeelektroniske medier er placeret i busser, medicinske kontorer, politistationer, på landdistrikternes veje
og på reklametavler i travle byers trafikknudepunkter. En delegeret delte, at deres undersøgelser viser,
at selvom nye medlemmer kom til A.A. på grund af PSA'er reklametavler og plakater i deres land, var
det via internettet, der var og er den mest omkostningseffektive måde at bringe A.A. budskabet til
nykommeren og derigennem give grundlæggende oplysninger om AA møder.
b. Ikke alle lande bruger PSA'er, især ikke hvis deres A.A. medlemsskare er begrænset og når de
finansielle ressourcer er begrænsede. Nogle lande bruger PSA produceret i et andet land og de
registrerer blot lyden til deres på sprog. Video PSA’er tilpasses let til brug som radio PSA'er. To lande
har været sammen om at hjælpe et tredjeland med at udvikle deres hjemmeside. Andre lande
producerer PSA'er og CSA’er på nationalt eller intergruppe niveau. Et land har fået produktion og
placering af TV-PSA'er udført gratis af professionelle medievirksomheder. Et andet land har indgået i
en række samarbejdsaftaler med deres føderale regering for produktion og placering af plakater.
c. Udfordringer som landene oplever, spænder over områder som finanser og til hvor grænsen går
mellem tiltrækning og markedsføring. En af de delegerede delte, at hans land havde den særlige
udfordring med at skulle oversætte plakater og alt andet materiale til elleve oprindelige sprog indenfor
landets grænser.
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2. Finansiel støtte til hovedservicekontoret.
a. Den procentuelle andel af grupper som donerer/ bidrager til Hovedservicekontoret i hvert land
varierer fra 5 % til 80 % med hovedparten på ca. 60 %.
b. Hovedservicekontorets budgetter er ikke i stand til at basere sig på donationer og bidrag alene. For
at være solvent er hovedservicekontoret afhængigt af andre kilder, såsom salg af litteratur varierende
fra 60 % til 90 % af deres budget.
c. Som vejledning (guidelines) til at assistere kasserere i grupperne, delte en række lande, at de
anvender den af Irland udarbejdede pjece ”Treasurer’s Notebook”. Andre lande har ikke nogen særlig
vejledning til gruppe kasserer.
d. Grænsen for det beløb, der kan sendes til Hovedservicerådet via donation eller ved arv varierede fra
ingen grænse til et bestemt beløb på USD 9.560.
3. Tolv trins henvendelser.
a. I mange lande er omfanget af tolv trins opkald stigende, undertiden som en direkte følge af indsats
af offentlig information. Nogle lande omtalte, at selv om telefonopkald fra potentielle nykommere kan
være faldende, er brug af internet som et middel til første kontakt med AA på fremmarch. I ét land er
mængden af opkald faldet meget, fordi det offentlige fokuserer mere på forskning og statistik og
derfor har en tendens til at henvise alkoholiske patienter til en række organisationer.
b. Primær kontakt punkter indenfor fællesskabet for de, der søger A.A.’s hjælp, er
Hovedservicekontorets hjemmesider, Centrale - og Intergruppe hotlines og 24 timer helplines.
Et land oplyste, at det er et spørgsmål om politik, at deres Hovedservicekontor ikke engagerer sig i
tolvtrins arbejde, men i mange lande er Hovedservicekontorets hjemmesider den centrale portal for
nykommeren. Lande, der har eksperimenteret med brug af et gratis nummer har haft blandede
resultater. På grund af en mangfoldighed af formidlere af teletjenester i deres lande, endte en gratis
nummerordning med at blive en kostbar oplevelse.
c. Et hvert land har en metode til at besvare tolv trin opkald på. Der lægges vægt på en lydhørhed over
for nykommeren, i erkendelse af det mod, det kræver at foretage den indledende kontakt med
Anonyme Alkoholikere. Frivillige telefonvagter arbejder ofte i planlagte skift, og personlige
mobiltelefoner bruges af medlemmer i mange lande, således at de kan modtage et tolv trins opkald
hvor som helst og når som helst. Et land gennemfører en omfattende uddannelse for de medlemmer,
der besvarer telefoner og for de der udfører 12 trins arbejdet, men ikke alle lande har de finansielle
ressourcer til at gøre dette.
4. Nye punkter
a. Komiteen anbefalede at A.A. på verdensplan lægge vægt på at udnytte udviklingen i elektroniske
kommunikationsformer i tolv trin arbejde og i levering af A.A. litteratur.
b. Komiteen anbefalede at A.A. på verdensplan skal være opmærksom på, at når vi bruger digitale
medier, er vi ikke kun ansvarlige for vores egen anonymitet, men vi skal også være opmærksomme på
ikke at komme til at bryde andres anonymitet.
C. Valg af formand og suppleant.
Komiteen valgte Pravesh Arjun fra Sydafrika som formand og Sheila Davis fra Storbritannien som
suppleant.
Alle anbefalinger og forslag blev senere enstemmigt godkendt i plenum.
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Workshops
Alle delegerede blev fordelt i sektioner på de 3 workshops og deltog i arbejdet med alle 3 emner.
Workshop A. A.A.'s tolv traditioner og gruppe autonomi – A.A. grupper udøver gruppe
selvstændighed og udvikler ny stil - Hvad kan der gøres?
Workshop B. Procedurer for Hovedserviceråd.
Workshop C. A.A. medlemmer der arbejder inden for området alkoholisme - hvad er
erfaringerne?
A. Workshop rapport om: A.A.'s tolv traditioner og gruppe autonomi – A.A. grupper udøver
gruppe selvstændighed og udvikler ny stil - Hvad kan der gøres?
1. Hver gruppe bør være selvstyrende, undtagen i sager, der angår andre grupper eller AA som
helhed.
 Flere lande erklærede, at der er behov for at informere mere om de 12 traditioner. Nogle
grupper er tilbøjelige til at understrege "Hver gruppe er selvstyrende", og undlader at overveje
den anden halvdel af princippet ", undtagen i sager der berører andre grupper eller A.A. som
helhed".
 Et land advarede om, at vi kun fokuserer på A.A.- grupper, der synes at udgøre problemer, og
måske ikke på alle de grupper, der er nyskabende på en måde, der er nyttig for den lidende
alkoholiker, eller f.eks. grupper, der begynder et telefonmøde eller et onlinemøde, hvor
anonymitet er beskyttet.
 Der blev udtrykt et håb om, at den enkelte A.A. - gruppe vil føle en tilknytning til A.A. som en
helhed.
 Det var de repræsenterede landes opfattelse, at grupper med tvivlsom praksis synes at være
grupper, der ikke er baseret på A.A.’s traditioner. Nogle lande gav udtryk for, at de har A.A.grupper, der kun ønsker at tale om de 12 trin, men ikke traditionerne eller koncepterne, eller de
har grupper, der kun ønsker at afholde speaker møder (drukhistorier). Landene observerede, at
ingen er født med viden om traditioner og det er vigtigt at traditioner bliver informeret til
medlemmerne gennem A.A.- gruppen. Grupper der ikke følger traditionerne vil normalt visne
bort, og det vil på sigt rette op på situationen.
 Mange lande bemærkede, at A.A.- grupper, som har en tendens til ikke at følge de 12
traditioner, heller ikke bidrager finansielt til fællesskabet uden for deres egen gruppe. Grupper
kan også udøve følgende i praksis, der synes at være i strid med den indsamlede A.A. erfaring i
landet: 1) den bygning, hvor A.A.- gruppen mødes, er ejet af medlemmer og acceptere
finansiel støtte udefra. 2) en gruppe accepterer finansiering fra byens borgmester. 3) grupper
offentliggører uden tilladelse deres egne litteratur og konference godkendt litteratur. 4) grupper
har hjemmesider med information i strid med, hvad AA er og ikke er. 5) det er kendt at grupper
kræver at nykommere underskriver en "kontrakt". Flere lande oplyste, at de har grupper, der er
"ejet" af et par medstiftere, der styrer gruppen i henhold til deres vilje og ikke efter en
gruppesamvittighed.
 Erfaringen i de fleste lande er, at når deres Hovedserviceråd erfarer, at der er grupper med
problemer, videregiver Hovedservicerådet grupperne de indsamlede fælles erfaringer på en
kærlig og tålmodig måde. Vel vidende, at grupperne ikke er funderet i de 12 traditioner,
arbejder Hovedservicerådet på at informere grupperne og taktfuldt dele om traditionerne, uden
at være "politi" overfor grupperne.
 Et land har seks specifikke betingelser en gruppe skal opfylde, før den kan blive optaget som
en AA-gruppe i den officielle mødeliste. Et andet land tog den holdning, at hvis der efter en
kærlig henvendelse fra Hovedservicerådets betroede tjenere til grupperne ikke blev rettet op på
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forholdende og grupperne ikke overholdt A.A.’s struktur, så burde grupperne fjernes fra de
officielle mødelister.
2. Hvorfor bør A.A. grupper holde sig til A.A.’s primære formål?
 Landene udtrykte, at når en A.A. gruppe ikke holder sig til A.A.’s primære formål, vil den
miste åndeligheden. Når grupper glemmer deres primære formål, kan de blive syge og dø.
 For at grupperne kan overholde deres primære formål, mente landene at sponsorering er
nødvendigt også inden for gruppen. Der vil så være en følelse af taknemmelighed hos
medlemmerne over at bringe A.A.- budskabet videre.
 Landene noterede, at hvis vi ikke bringer A.A. budskabet videre er det klart at Fællesskabet
ikke vil overleve. Det er vores ansvar at bringe budskabet videre. Det blev udtrykt, at det at
benytte sig af en god fungerende gruppes erfaringer, er det mest nyttige i denne forbindelse,
fordi det hjælper med til at holde en A.A.- gruppes fokus på det primære formål ved at forblive
ædru og hjælpe andre til at opnå ædruelighed.
 Et land noterede, at når A.A. grupper ikke holder sig til det egentlige formål, for eksempel når
der deles/diskuteres om andre misbrug under møderne, føler mange alkoholikere sig usikre,
føler sig forvirrede og føler ikke, at de i realiteten er til et A.A. møde.
 Adskillige lande beskrev, at da de begyndte at bringe A.A.- budskabet videre uden for deres
gruppe i behandlingshjem, hospitaler, fængsler - begyndte gruppen pludselig at komme til live
på en ny måde. Denne animation i gruppen tilskrives omfanget af engagement i service.

B. Workshop rapport om: Procedurer for Hovedserviceråd.
1. Hvordan kan man tiltrække A.A. medlemmer eller ikke-alkoholikere til at deltage i
Hovedservicerådet?
Betroede tjenere, nuværende som tidligere, kan være eksempler på at tiltrække andre til at tjene i Råd..
I nogle lande er det vanskeligt at finde kvalificerede tjenere, der er villige til og har tid til at tjene i de
forskellige Råd. Nogle lande understreger, at det påhviler A.A. i hver region til at få beskeden ud og
tiltrække potentielle tjenere. Nogle lande finder tjenere gennem samtaler, en personlig henvendelse,
eller har et "venner af A.A." system. I nogle lande vokser tjenere op gennem den generelle service
struktur eller lokale serviceudvalg, mens det for nogle ikke er tilfældet. Nogle lande understreger
vigtigheden af og behovet for rotation i A.A. og værdien af "service i aktion." Et land delte, at de
opretholder et kartotek af interesserede kandidater, og hver gang en stilling er ledig, bliver de, der har
udtrykt en interesse for at tjene, kontaktet. Nogle udvalg tiltrækker fremtidige tjenere ved at invitere
medlemmer eller fagfolk til at bistå i arbejdet med et særligt projekt. Når det er relevant, kan tjenere
motivere og anbefale deres efterfølgere. Et land delte, at de har en stor pulje af enkeltpersoner at
trække på, og dette kan skyldes service sponsorater og at der lægges vægt på A.A.'s tredje arv om
Service. Det at have tjenere i Råd kan være en udfordring på grund af deres øvrige forpligtelser i
service, og det er vigtigt at kommunikere til potentielle tjenere den tid arbejdet tager og forpligtelsen
til at deltage i Rådet.
Flere lande delte, at det er svært at finde ikke-alkoholikere til at tjene i deres Hovedserviceråd.
Udfordringen kan være misforståelse om hvad A.A. gør og ikke gør, og de professionelle er
tilbageholdende med at blive involveret i Hovedservicerådet af en række forskellige årsager. Nogle
lande holder offentlige informationsmøder for fagfolk, der omfatter en præsentation af funktionerne i
Hovedservicerådet. Konstant kontakt med fagfolk er vigtig og er en måde til at tiltrække ikkealkoholikere til A.A. Nogle lande inviterer potentielle administratorer (fagfolk) til begivenheder,
såsom A.A. konventer, konferencer, osv. for at informere dem for fællesskabet. Andre lande inviterer
fagfolk til at overvære deres møder i Hovedservicerådet og udvalgsarbejde. For at tiltrække potentielle
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ikke-alkoholikere har nogle lande ikke-alkoholiske tjenere, som giver oplæg på møder til fagfolk for at
fortælle om, hvordan A.A. er en ressource for fagfolk og præcis hvordan A.A.'s struktur fungerer.
Et par lande delte, at de ikke har ikke-alkoholikere i deres Hovedserviceråd. Selvom nogle lande har
støtte og samarbejde med ikke-alkoholiske fagfolk, er de ikke altid interesseret i at tjene i
Hovedservicerådet. At overveje kandidater fra en bred vifte af fagfolk, udvider puljen af potentielle
tjenere. Det at tiltrække ikke-alkoholikere til at tjene i Hovedservicerådet er ligesom at "Tolv-trins
arbejde” dem ind i A.A. Service. For at tiltrække fagfolk offentliggør nogle lande artikler om A.A. i
faglige tidsskrifter, og nogle udvikler pressemeddelelser om de ikke-alkoholiske tjenere, der allerede
er i deres Hovedserviceråd. Dette skaber ofte henvendelser og interesse. Nogle ikke-alkoholiske
tjenere vil "adoptere" en professionel kollega og dele om A.A., hvilket senere betyder, at kollegaen
overveje at tjene som ikke-alkoholiker, når der bliver en mulighed for det. Flere kommenterede,
hvordan A.A. har fordele af ikke-alkoholiske fagfolk, der er med i Hovedservicerådet, og at disse ikkealkoholiske fagfolk ofte fortælle, hvordan de til gengæld kan nyde godt af A.A. Denne erfaring til de
faglige i samfundet er også en måde at tiltrække andre ikke-alkoholikere på.
2) Nomineringskomitéer og valgprocedurer - Hvordan fungerer de?
I valgprocessen af tjenere har flere lande en eller flere nomineringskomiteer, som kommer med
indstillinger til deres Hovedserviceråd. Ikke alle men mange lande bruger proceduren fra den 3. arv
eller noget der ligner. Sammensætningen af medlemmer i nomineringskomiteen varierer. Nogle har
kun medlemmer af Hovedservicerådet, og nogle omfatter kun de alkoholiske medlemmer af
Hovedservicerådet. Flere omfatter både de alkoholiske og ikke-alkoholiske medlemmer; nogle
omfatter udvalgsformænd, nogle også lederen af deres Hovedservicekontor, nogle er valgt af
Servicekonferencen, og nogle omfatter tidligere hovedservicerådsmedlemmer, der er udpeget til
komiteen. I nogle lande undlades det at have en komite. Her er Hovedservicerådet direkte involveret i
processen.. Enkelte lande delte, at de har en proces, der involverer regionale råd eller regionale
komitéer.
I flere lande bemyndiges nomineringskomiteen eller Hovedservicerådet til at gennemgå ansøgningerne
fra kandidater for at sikre, at de har de rette kvalifikationer. Nogle lande har svært ved at finde egnede
kandidater til rådighed, der er villige til at tjene og deres krav til kvalifikationer er minimale.
Kandidaternes kvalifikationer, såsom den faglige baggrund som længden af ædruelighed og service
afviger fra land til land. Nogle komiteer vil interviewe ansøgerne og komme med indstillinger til dem
der har afgørelsen, hvad enten det er Servicekonferencen eller Hovedservicerådet. Nogle lande er
inddelt efter geografiske områder/regioner, og det er grupperne i det område/region, der udpeger deres
kandidater til valget af tjenere, som finder sted på deres årlige Servicekonference. I nogle lande skal
kandidater først har støtte fra de lokale grupper og derefter deres område/region.
Et land har et retssystem, der nøje skal overvåge processen med at vælge/udpege medlemmer af en
bestyrelse (Hovedserviceråd). Et andet land delte, at de har love, der fastsætter hvor mange
medlemmer der må være i en bestyrelse (Hovedserviceråd). Nogle Hovedserviceråd har en
nomineringskomite, der er ansvarlig for at føre tilsyn med nominering og valgprocedurer. I de fleste
lande sker ændringer og revision af procedurer ofte på baggrund af en gruppesamvittigheds proces på
Hovedserviceråd - og Servicekonference niveau. De fleste lande konsulterer en jurist for at sikre at
deres Hovedserviceråd fungerer korrekt og er i henhold til de lokale love og A.A. principper. De fleste
lande har procedurer, der har udviklet sig over tid, baseret på A.A. erfaringer og det aktuelle lands
love.
3. Kommunikation indenfor Hovedservicerådet.
De delte erfaringer fra landene varierede men indikerede følgende:
 Hovedserviceråd kommunikerer gennem telefon, fax, e-mail, internet og mindre ofte ved brev.
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Hovedserviceråd mødes somme tider gennem telefonkonference.
For nogle Hovedserviceråd er kontorpersonalet og sekretærer ofte involveret i at fremme
kommunikation ved at vedligeholde dokumenter til historisk opbevaring.
Nogle få lande har udviklet en webportal til en elektronisk opslagstavle hvor agendaer,
referater, kalender, baggrunds materiale, etc. er opbevaret, men med en begrænset adgang.
Nogle lande afholder kun deres formelle forretningsmøder ansigt til ansigt.
Hovedserviceråd mødes kvartalsvis, månedlig, hver anden måned, nogle har ugentlige
udvalgsmøder.
Hovedserviceråd anvender referater og aflægger rapport til Fællesskabet. Mange aflægger en
årlig og/eller kvartalsvis rapport som opsummerer Hovedservicerådets beslutninger og
finanser.
På kommunikationsområdet så som e-mail og fax er dokumenter helt klart klassificeret som
"Hovedserviceråd anliggender.”
Erfarne hovedservicerådsmedlemmer vil blive tilknyttet nye hovedservicerådsmedlemmer for
at bistå dem i en form for sponsorering i service.
Et medlem med erfaring i lovmæssig baggrund er klar til at assistere nye medlemmer i
forståelsen af legale sager i Hovedservicerådet.
Et specielt orienteringsmøde planlægges efter rotation af nye medlemmer for at forklare og
demonstrere hvorledes Hovedservicerådet vedligeholder kommunikationen og hvordan Rådet
fungerer.
Møder afholdes med geografisk rotation.
Det er en udfordring for mange at vedligeholde en balance i en åben og klar kommunikation og
samtidig fastholde princippet om anonymitet og fortrolighed i følsomme sager.

C. Workshop rapport om: A.A. medlemmer der arbejder inden for området alkoholisme - hvad
er erfaringerne?
1. Personlig anonymitet.
A.A. medlemmer har arbejdet professionelt indenfor alkoholområdet i mange år, og har bidraget
bemærkelsesværdigt til en forståelse af alkoholisme. Alle delegerede delte en bred vifte af erfaringer
og anerkendte vigtigheden af professionelle fagfolk, herunder rådgivere, som kan være med til at
hjælpe den stadig lidende alkoholiker til at finde vej til Anonyme Alkoholikere.
Mange lande er dog bekymrede over at professionelle kan bryde deres anonymitet og / eller deres
kunders anonymitet. En delegeret delte, at et A.A. medlem, hvis anonymitet var blevet brudt af en
professionel, tog et tilbagefald og begyndte at drikke igen.
Nogle lande delte at A.A. medlemmer i deres lande ofte er forvirrede over medlemmers rolle,
medlemmer som også er professionelle. Elvte og Tolvte Tradition er værdifulde for den enkeltes
personlige helbredelse og Fællesskabets beskyttelse.
"Vejledningen for A.A. - medlemmer ansat indenfor området alkoholisme" udgivet af USA / Canada
er indsamlet af lokale A.A. medlemmers fælles oplevelse og afspejler vejledning baseret på de Tolv
Traditioner. I retningslinjerne foreslås det, at flere års uafbrudt ædruelighed er nyttigt før arbejde
indenfor det alkoholiske område påbegyndes, og de er nyttige at til at forstå hvordan A.A. medlemmer
kan navigere i deres rolle som fagfolk indenfor det alkoholiske område.
Det blev bemærket, at den tidligere stigmatisering af alkoholisme og frygten for de konsekvenser der
er forbundet med at afsløre et medlemskab i AA, giver en vis beskyttelse mod brud på anonymiteten.
Disse konsekvenser synes ikke længere at være motiverende faktorer og medlemmer overholder ikke
altid vores elskede åndelige princip om anonymitet. Mange lande, udtrykte som reaktion på dette
fænomen, at de forstår nødvendigheden af at formidle vigtigheden af, at medlemmerne af fællesskabet
opretholder personlig anonymitet, når de bevæger sig i det offentlige rum.
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Et land rapporterede, at den personlige integritet og fortrolighed giver bekymringer for nye
medlemmer, der er professionelle. Nogle delegerede følte, at mens vi respektere privatlivets fred og
personlig anonymitet for nye medlemmer, skal vi ikke være så anonymt som Fællesskab, at vi bliver
usynlige.
2. A.A. rådgivere – Ja eller nej?
Alle delegerede var enige om, at A.A. medlemmer kan arbejde som rådgivere, men de er ikke ”A.A.”
rådgivere. Der er ingen ”professionel klasse” af A.A. medlemmer. Som svar på en bekymring om at
fagfolk promoverer rådgivning eller behandling på A.A. møder var man enige om, at sponsorering er
et fremragende værktøj til at hjælpe grupper og medlemmer til at blive mere bevidste om A.A.'s tolv
traditioner. Der var nogen diskussion om rollen som "to kasketter", en betegnelse, der anvendes til at
beskrive de A.A. medlemmer, der er ansat indenfor det alkoholisme område.
Nogle delegerede følte, at når "to kasketter" deltager i A.A. møder, bør de ikke afsløre deres faglige
tilhørsforhold. Andre delegerede udtrykte bekymring over forvanskning af hvad Anonyme
Alkoholikere er af rådgivere i behandlingshjem, og det blev foreslået, at A.A. medlemmer studerer
A.A. 's tolv Traditioner.
Mange delegerede var enige om, at A.A. medlemmer, der er fagfolk inden for alkoholisme står over
for mange udfordringer. Der er behov for klare grænser mellem A.A. medlemskab og
professionalisme. En forståelse af A.A.'s Tolv Traditioner er bydende nødvendigt. A.A. medlemmer
bør ikke afskrækkes fra at blive fagfolk indenfor området alkoholisme. Ved at anvende de åndelige
principper i Anonyme Alkoholikere, kan de fortsat være meget effektive rådgivere, hvis de samtidig
overholder de klare grænser.
Præsentationer/Diskussionsemner
Landerapporterne, Rapporter fra de 5 Zone-møder, Rapport om A.A.’s Internationale Litteratur Fond,
Åbnings – og Afslutningstalerne samt præsentationer og diskussionsemner blev præsenteret og
kommenteret i plenum under hele mødets forløb. Dette materiale foreligger trykt på engelsk, og i fald
nogen i AA Danmark ønsker en oversættelse eller dele heraf, vil jeg gerne gøre dette.
Præsentationer/ diskussionsemnerne omfattede følgende:
Søndag 17-10-2010:
Velkomst – Jose´Alfrado Hermández Linares, Formand for A.A. Mexico
Hovedtale til WSM – Kristin Langnes (Norge)
Mandag 18-10-2010:
Rapport og diskussion: International Litterature Fund – Phyllis Halliday (USA).
Det 21. WSM - møde markerer at det er 20 år siden det 11. WSM - møde anbefalede, som WSM
sekretæren noterede ".... skrive til alle de deltagende lande med det specifikke formål at søge
samarbejde i arbejdet med at skaffe midler til det nuværende problem med at give start litteratur til de
lande, der ikke kan finansiere deres egne oversættelser og udgivelser. " Svarene fra landene i vor
globale A.A. verden fortsætter med at være positive, hjertevarmende og yderst taknemmelige.
I 1992 rapporterede Litteratur/Publicerings komiteen under WSM- mødet, at komiteen var blevet enig
om, at den Internationale Litteratur fond bør være underlagt WSM - Litteratur/Publicerings komite.
Komiteen foreslog også, at "A.A. World Services (AAWS) bruger provenuet fra den Internationale
Litteratur Fond til at dække AAWS ' udgifter til udenlandsk litteratur, bistand, og refundere
tilsvarende udgifter, som andre oversøiske A.A. kontorer eller Hovedserviceråd anvender." Og
komiteen erklærede, at "AAWS bør have råderum til at prioritere anvendelsen af disse midler og dette
er baseret på det behov som udtrykkes af det enkelte Service kontor og af de World Service
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delegerede." Udvalget har ligeledes anmodet om, at "AASW afleverer et regnskab til WSM over
indtægter og udbetaling af disse midler."
Den internationale litteratur fond er ét aspekt af AAWS ' s mange ansvarsområder for det globale A.A.
samfund. Mange af jer ved måske, at vi har skabt en ny database og har arbejdet sammen med jer for
at opdatere licenser og copyright registreringer. Det har været et udfordrende projekt og samarbejde
med jeres Servicekontorer og Hovedserviceråd har været til uvurderlig hjælp.
I løbet af 2009 og 2010 har AAWS arbejdet med 97 publikationer på 50 forskellige sprog, og har på
denne måde været en af hovedkræfterne bag formålet at få budskabet bragt videre på bedste vis til hele
verden.

Kvinder i AA:
 Hvordan bliver vi bedre til at nå kvindelige alkoholikere? – Svetlana Shabanova (Rusland)
 Hvordan bliver vi bedre til at fastholde kvinder i A.A? – Sheila Davis (Storbritannien)
 Kvindelig deltagelse i A.A.’s servicestruktur – Celi Maria de Souza (Brasilien)
7. Tradition:
 Materiel støtte til det åndelige. – Steve Townsend (Australia)
 Kollektiv fattigdom – Deena Moodliar (Sydafrika)
 Ansvarlighed og gennemsigtighed - Cipriano Sojo (Venezuela)
Tirsdag 19-10-2010
Sponsorship:
 Medlem til medlem - Lothar Unte (Tysk talende Europa)
 Gruppe til gruppe – Luc Van Gestel (Flamsk talende Europa)
 Land til Land – Elfido Quintas (Mexico)
Unge og A.A:
 Beskæftigelse med anden afhængighed – Adam Nowak (Polen)
 Beskæftigelse omkring etiske/lovlige spørgsmål ved at bringe budskabet ind i
uddannelsesinstitutioner for unge – Martin Black (Storbritannien)
 Hvordan skal man behandle meget unge under møderne? – Francisco Arroyo (Spanien)
Onsdag 20-10-2010
A.A. og internet:
 Anonymitet på nettet – Ib Baden Jensen (Danmark)
 7. Tradition på nettet – Manuel Elias Clavijo (Peru)
A.A. Hovedservicerådets medlemmer:
 De alkoholiske medlemmers rolle – James Neylon (New Zealand)
 De ikke alkoholiske medlemmers rolle – Charcham Kunnel Gopalan (Indien)
 De ”Frie” medlemmers rolle - Jo-Anne Lowerberger (USA/Canada)
Torsdag 21-10-2010
Bevaring af A.A.’s identitet:
 Beskyttelse af A.A.’s logo – Johnny Lai (Trinidad & Tobago)
 Brug og misbrug af cirklen og trekanten – Kuniko Imai (Japan)
 Bevarelse af vores identitet, når der samarbejdes med andre organisationer – Andrew Falzon
(Malta)
Afslutningstale – José Alfredo Hernández Linares – Formand for A.A. Mexico
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Personlige indtryk i forbindelse med WSM:
(Mogens) Efter en lang rejse på 18 timer og kl. 1 om natten ankom Ib og jeg i verdens største by (20
mio. indbyggere). Selv på dette sene tidspunkt var det utrolig dejlig helt uventet at blive modtaget i
lufthavnen, hvor A.A.’ere fra de mexicanske værter stod med et skilt med Ibs og mit navn på. Alt blev
ordnet med veksling af valuta, taxatransport til hotellet og indskrivning.
Udover deltagelsen i komite-, workshop- og plenum arbejdet, var det for mig personligt en utrolig
spændende oplevelse at blive bedt om at lede de engelsktalende AA møder under hele konferencen
hver morgen en time før den egentlige konference startede. Det at dele erfaring, styrke og håb med AA
venner fra Sydafrika, Indien, Australien, New Zealand, Malta m.fl. gav hele oplevelsen af WSM mødet endnu en dimension.
Økonomien indenfor vort fællesskab var et tilbagevendende samtaleemne, og min omtale af vor for
nylig afprøvning med en landsindsamling blev modtaget med stor interesse, som har medført at jeg fik
afleveret, oversat og eftersendt vort materiale med lagkagerne m.v. til bl.a. Italien, Sydafrika, Malta,
Australien og Island.
Andre små bemærkninger jeg har noteret mig, som måske også kan anvendes hos os i Danmark:
 Mange lande udtrykker undren over Irlands formåen over hvert år at kunne bidrage med over
100,000 USD til Litteraturfonden. En af årsagerne hertil er deres publikation ” The Group
Treasurer’s notebook” Denne beskriver hvorledes den enkelte gruppe holdes orienteret om
gruppens økonomi, og giver til stadighed medlemmerne information om deres bidrag, der er
videresendt til service. (Kan vi adoptere denne i Danmark?). Jeg har bogen med hjem.
 Mange lande udtrykte et behov for at koordinere anvendelse af elektronisk kommunikation på
verdensplan. Indien oplyste at omkring halvdelen af befolkningen har mobiltelefon.!! SMS til
over 500.000 er sendt omkring oplysning om AA. (Har du et alkoholproblem? Ring på….…..)
Billig kommunikationsløsning?
 Hjemmesider om oplysning til nykommere. For at højne kvalitet af budskabet anvendes nogle
steder et ikon, der trykkes på, og så er det et videoklip med billede og tale, der informere
nykommeren om A.A. Virker stærkere end at nykommeren selv kun kan læse om budskabet.
Hjemrejse (24 timer) startende med fly fra Mexico City kl. 1 om natten til Toronto i Canada. Ruten
kunne følges på kort i flyet med lokaliteter vist efterhånden som vi passerede dem. Ca. 1 time før
landing og efter et par timers søvn, var det helt betryggende og næsten symbolsk at vågne op til
pludselig at se navnet ARKRON dukke op på skærmen og passere forbi. For mig et tegn på at være på
rette vej.
(Ib) AA møde i Mexico City.
Jeg sad på mit hotelværelse og overvejede, hvad jeg skulle sige under afslutningen ved dette WSM.
Der var godt nok 2 dage til, men jeg syntes jeg ville være i god tid. Som tradition får alle 2. gangs
delegerede ca. 3 minutters taletid. Her kan alle sige hvad som helst. Jeg kunne ikke rigtigt samle
tankerne, måske fordi jeg skulle til AA møde i Mexico City. Jeg så på mit ur – jeg måtte vist se at
komme ud af døren.
Vi var vel omkring 20 delegerede der skulle af sted til AA mødet. Vi var blevet inviteret af et af AA
medlemmerne fra gruppen. Vore mexicanske værter for WSM havde arrangeret en minibus til at hente
os, så alle kunne komme gennem byen trygt og godt. Selv om vi var trætte efter dagens arbejde var
humøret højt, og da vi sad i bussen gik snakken på højde med trafikstøjen. Vi kørte i en tre kvarters tid
gennem snævre og overfyldte gader, hvor bilerne næsten gnubbede sig op af hinanden. Klokken var
omkring 20, da vi ankom til bestemmelsesstedet. Vi måtte skynde os - mødet var begyndt.
Da vi trådte ind i lokalet sad der en ung pige i en lænestol på et lille podie. Hun talte i en mikrofon.
Ved hendes side, bag et lille bord, sad en smilende og smukt udseende mødeleder med håndvifte. Der
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var varmt i lokalet. ”Speakeren” holdt inde og mødelederen rejste sig og bød os velkommen. Hun
udstrålede glæde ved at se os og alle følte sig velkommen.
Vi fyldte hurtigt stolerækkerne ud i det lille lokale og blandede os med de lokale AA medlemmer. På
væggene til begge sider var AA slogans, Trin og Traditioner i små rammer. På væggen bag ”den lille
scene” var ophængt billeder af Bill W. og Dr. Bob. Gruppens navn var ”10. oktober” og det fremgik af
en notits på væggen at den blev stiftet 1984. Vi havde en tolk med. Da hun var blevet anbragt oppe
foran opfordrede mødelederen os til at dele erfaring, styrke og håb. Hun så meget gerne at vi, AA
gruppens gæster, kom op i lænestolen ved mikrofonen. Hun udtrykte sig på gruppens vegne: At det var
en stor ære at vi ville besøge dem. At få besøg af AA medlemmer fra ”hele verden” var gruppen ikke
vant til, sagde hun.
AA medlemmer fra Syd Afrika, New Zealand, Stor Britannien var de første, der kom op. De delte om
deres første oplevelser i AA, om deres vej til AA og om deres Sponsor. Der blev klappet massivt af
alle. Vi gik op på skift og hvis vi ikke gjorde, ja så gik der et heppekor i gang- Ib - Ib Ib….indtil jeg
sad i lænestolen. Alle delegeredes og vore mexicanske venners humør var helt i top. En hyggelig lille
mexicaner gik op gennem midtergangen og tilbød, ganske diskret, småkager, kaffe og cola.
Stemningen og energien var intens og kærlig.
Jeg så udover en mængde glade og forventningsfulde AA’ere, rettede mikrofonstativet lidt op så
mikrofonen var foran min mund. Jeg sagde mit navn, hvor jeg kom fra og at jeg er alkoholiker. Alle
havde nævnt deres mærkedag, så det gjorde jeg også. Klapsalverne væltede mig næsten. Det var
overvældende at sidde der.
Alle mine rare venner, nogle havde jeg kendt gennem det internationale servicearbejde i mere end 5 år.
Om 2 dage ville det være forbi; vi ville ikke mødes mere på denne måde- sandsynligvis aldrig. Jeg
blev meget bevæget - og bad Gud om hjælp til at dele noget, som afspejlede min taknemlighed. Det
efterfølgende havde jeg ikke delt om i mange år, men sikkert p.g.a. de tidligere indlæg, kom jeg i tanke
om det. Her er omtrent, hvad jeg sagde til mine AA venner:
På AA møder holder vi ikke foredrag, vi fortæller vor historie. Da jeg havde været ædru i nogle
måneder, sad jeg en aften i min lænestol i dybe tanker og filosoferede, mens jeg holdt fast i min
sindsro. I min nyerhvervede ædruelighed var det af yderste vigtighed for mig at sindsroen var til stede
– helst hele tiden. Så ringede telefonen. Tilbagelænet tog jeg røret, men rettede mig op, da det gik op
for mig, hvem der var i røret: Min Sponsor.
”Har du tid, nu du er blevet ædru, til at gøre noget usædvanligt?”
”Ja?”, sagde jeg.
”Vi skal på en hemmelig mission i aften, du og jeg!!”
”Hemmelig mission?”
”Ja, det er en Bill og Bob opgave, jeg henter dig kl. 8 præcis!!
”Ja – øh - OK!!? ”
Han havde allerede lagt røret. Typisk ham. Nu havde han et eller andet for igen. Han havde sin helt
egen måde at forklare mig noget. Han spurgte mig engang om jeg ville lære at tage ansvar i mit nye
ædru liv. Det ville jeg da meget gerne. Jeg tænkte, at han nok ville foreslå at jeg stillede op som
grupperepræsentant for min AA hjemgruppe - eller noget andet væsentligt. Så sagde han, at jeg skulle
tage opvasken i en hel måned samt vande potteplanterne. Jeg skulle omgående tage ansvar for dette
og meddele min kone at sådan blev det, hele næste måned. Om jeg kunne magte at tage ansvar for
dette? spurgte han efterfølgende. Få måneder efter fik vi mærkeligt nok opvaskemaskine, hvor jeg
modstræbende stod for at skulle tømme den og sætte på plads. Husk de nære ting, sagde min sponsor.
Jeg havde overvejet det med kunstige potteplanter, men efterhånden ja, så kom jeg til at kunne lide de
små pligter.
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Præcis kl.8 hørte jeg bilhornet. Jeg havde været klar længe. Han holdt døren i passagersiden lidt
åben, jeg satte mig ind på forsædet i hans gamle Austin. Cigarrøgen var som sædvanligt lidt for
meget.
” Dav”, jeg rullede vinduet i min side lidt ned.
” Hva´ var det med en hemmelig mission??!! ” Jeg kiggede på ham, mens han langsomt satte bilen i
gang.
”I aften skal du og jeg gentage historien.” Nu kiggede han mere på mig end på vejen, med det der
skarpe, men kærlige blik.
”Og rundt om på kloden er tusinde AA’ere i gang med at gøre det her. Vi gør alle det samme som Bill
og Bob gjorde, da de var blevet ædru. Vi bringer budskabet videre til en lidende alkoholiker.”
Mens vi kørte gennem byen ind til Bispebjerg Hospital fortalte han mig om, hvordan AA fik sin
begyndelse – og det var nyt for mig – hvor betydningsfuldt det var og er at et ”face to face” møde
finder sted, så den der beder om hjælp får chancen til at identificere sig med en alkoholiker. Han
havde fået en aftale gennem en sygeplejerske på hospitalet. Patienten havde indvilget i at få besøg.
Det kunne jo aldrig skade, havde han sagt.
Det blev et godt møde med et medmenneske, der havde store alkoholproblemer. Han var åben og ærlig
efter vi havde talt lidt om vores erfaringer med flasken. Han fik vore telefonnumre, en hjemmelavet
mødeliste og en masse håb for fremtiden. Jo, der var også en løsning for ham.
Da jeg var blevet kørt hjem igen, sad vi lidt i bilen inden jeg gik op til mig selv.
” Tror du han vil gå til møde?” spurgte jeg.
” Det ved jeg ikke, men vi har jo lov at håbe. Nu har han fået en chance til at søge en ny vej. Vi har
sået et frø. For resten – har du tænkt på at drikke mens vi har været sammen? ”
” Nej, selvfølgelig har jeg ikke det!! ” røg det ud af mig.
” Det har jeg nu heller ikke, men det er ikke en selvfølgelighed. Det du har gjort i aften er det bedste
middel mod drikketrang. Glem det aldrig – og tak din Gud.”
Han sendte mig et skævt smil, gav mig hånden og sagde tak for hjælpen. Inden jeg faldt i søvn den
aften følte jeg, at i dag havde jeg gjort en forskel.
Jeg sagde tak for mig og da jeg satte mig ned blandt de andre igen, vidste jeg, hvad jeg skulle have
med i mine afsluttende bemærkninger ved dette WSM.
(Fælles)
Og hvorledes kan vi som delegerede bedst forsøge at sammenfatte vore oplevelser omkring vort
globale fællesskab? Ib og jeg summede over dette under vort ophold i Mexico.
Som delegerede opfatter vi AA- på verdensplan som et træ.
1. For at få træet til at gro og vokse må det vandes og gødes, gennem et solidt og forgrenet rodnet.
2. På stammen skyder grene, der vokser sig store og stærke
3. Små kviste skyder og vokser sig med tiden større og større og blive til sidst til grene.
4. Mange blade og frugter blomstrer hvert år
5. Blade visner og bliver til muld, der giver mulighed for at gøde træet på ny.
6. Somme tider må beskæring af træet finde sted for at undgå misvækst og vildskud, så det til
stadighed kan fremstå smukt og prægtigt.
Ad 1) Programmet, traditioner og koncepter formidles i grupper, regioner (rodnettet).
Ad 2) Gennem AAWS (stammen) har fællesskabet bredt sig over hele verden med egne
servicestrukturer (grenene).
Ad 3) Nye strukturer kommer stadig til (kviste), der gennem tiden udvikler sig til grene.
Ad 4) Tjenere i service sørger i en periode for at fællesskabet på alle niveauer blomstrer, ved at
formidle budskaber om fællesskabet videre (blade og frugter).
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Ad 5) Tjenere roterer ud efter endt periode, men er til rådighed for Fællesskabet (gødning til
rodnettet).
Ad 6) Fællesskabets gruppesamvittighed vil altid kunne forhindre tiltag der går imod de grundfæstede
principper, og disse tiltag vil på sigt vise sig ikke være bæredygtige. (misvækst og vildskud).
Ingen ønsker at save den gren over, man selv sidder på, for så vil træet til sidst gå til grunde og ende
som brænde. Men for at få hele processen til at virke må der lys og ilt til.
Derfor må vi i A.A. - Danmark fortsætte med at være med til at præge udviklingen i det
verdensomspændende Fællesskab, både vor egen skyld og for dem der kommer efter os.
Den åndelige dimension må være til stede for at det kan lykkes (lys og ilt).
Mogens B. 1. gangs delegeret WSM
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