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Rapport fra det 19:e ESM-møde i York d.13 -15 oktober 2017
Til dette års ESM –møde var der tilmeldt 31 lande, Bulgarien deltog for første gang.
Det 19:e Europæiske møde blev åbnet af Michal. S. fra Tjekkiet. Han bød
velkommen til alle delegerede, til Roger B., generalsekretær for EIC, Europæisk
Information Center, ledelsen af Europe Service Meeting, samt gæsterne fra
General Service Office i New York, Mary C. World Service Coordinator og David
Rosen Public Director fra USA. Efterfølgende holdt Michal. S. en åbningstale med
fokus på mødets tema: ”Principper foran personer”.
Michael S. pointerede i sin tale:

o AA litteraturen omtaler den gang, da Bill W. fik mulighed for at få tildelt en
doktorgrad. Efter samtaler med AA´ er og General Service Board besluttede
han sig for at takke nej med følgende ord ’Traditionen vedrørende personlig
anonymitet og afstandtagen for personlig fokus offentlig, er vores
forsvarsmur’.
o

Michal S. brugte en stærk og vigtig vending, ’Jeg skal være taknemlig for
AA, AA skal ikke være taknemlig for mig’.

Mary C. fra GSO for USA/Canada behandlede i et kort indlæg temaet. Hendes
pointe var, at nøglen til at kunne sætte principper foran personer er både at
kunne forstå og at kunne praktisere begrebet opofrelse.
Jürgen R. fremlagde sin rapport vedrørende sidste års VSM-møde i New York.
Nedenstående følger et udpluk af besvarelser af nogle af de spørgsmål der blev
arbejdet med i komitéer og workshops.
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Komitearbejde:
Del din erfaring om hvordan vi kan udvikle kendskabet til ESM på gruppeniveau?
o Den internationale delegerede kan deltage i og dele sin erfaring på
regionsmøder.
o Rapporten bør være tilgængelig på den nationale hjemmeside.
o Nogle lande trykker rapporten i deres AA-blad.
o Viden erhvervet på ESM bør diskuteres på den nationale konference.
Hvilken ædruelighedslængde bør en person have, før vedkommende begynder
at deltage i service?
o Gruppen skal hjælpe de nye medlemmer til ganske langsomt at tage
ansvar: at lave kaffe til mødedeltagerne er en god start. For andre
serviceposter er to år en passende længde.
o AA-medlemmer med mange års ædruelighed bør huske at være ydmyge
og have en positiv indstilling til programmet for der igennem at være gode
rollemodeller.
Del din erfaring omkring specialgrupper såsom unge mennesker, kvinder, mænd,
seksuelle minoriteter og andre sprog.
o Mange lande har møder for unge mennesker.
o Måske kan unge med et blandingsmisbrug få mere hjælp af Anonyme
Narkomaner end af Anonyme Alkoholikere.
o Hovedparten af specialmøder finder sted i større byer.
o De unge er meget entusiastiske.
o Kun møder for bøsser og lesbiske i få lande.
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Del din erfaring om hvorledes unge tiltrækkes og om deres rolle i service.
o De unge deltager i service via sociale medier, internet og information på
skoler.
o De deltager i internationale sammenhænge grundet deres gode
sprogkundskaber.
Hvordan forholder vi os til anonymitet i medierne?
o Når vi taler med medier, skal vores billede sløres. Vores efternavn skal ikke
fremgå. Nogle gange kan vores stemme genkendes men kun af de
personer, som kender os.
o De fleste lande har oplevet traditionsbrud af enkelte medlemmer. I disse
tilfælde er det enkelte medlem blevet påmindet om vores traditioner.
Findes der venner til AA i jeres struktur? Hvis ja, hvad er deres hovedfunktion?
o De fleste lande har en eller flere AA-venner i deres struktur. Ofte er de læger,
psykiatere, psykologer, præster, journalister eller lign.
o I de fleste lande er de repræsenterede i General Service Board.
o De fungerer som AA´ s ansigt og stemme ud af til. De bringer balance i
strukturen specielt ved konflikter.
Hvordan håndterer grupper besøgende fra behandlingscentre, som ikke har
indsigt og forståelse for AA´ s principper?
o De fleste lande kender ikke til denne problemstilling. En anden udfordring
kan være, hvis der er et meget stort antal deltagere til et møde fra et
behandlingscenter. En enkel løsning på dette er at tale med
behandlingscentret og afstemme forventningerne.
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Workshops:
Hvordan forbereder dit land nye mennesker ind i service?
o Ved at huske på, at deltagelse i service er en del af den personlige
helbredelse.
o Ved at være en god rollemodel.
o Ved at læse servicemanualer og at forstå traditioner og koncepter.
o Ved at huske på de positive fordele, der er ved at lave service.
o Ved at respektere rotationsprincipperne.

Del erfaringerne fra dit land omkring sponsorskab i AA.
o Det er vigtigt at opfordre nye medlemmer til at vælge en sponsor af samme
køn.
o Nogle lande har sponsorlister.
o Mange sponsorer opmuntrer de personer, som de sponsorerer at deltage i
service.
o Sponsorering kan også finde sted mellem lokale AA-grupper eller mellem
lande. Det kan bl.a. foregå ved workshops.
o Del erfaringer fra dit land vedrørende, forståelsen af at sætte princip foran
person.
o Mange problemer i AA skyldes personer (egoet). Gode ledere viser vejen
ved deres gode eksempel, de regerer ikke! Et godt lederskab er vigtigt, når
principper skal introduceres.
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o Det er vigtigt:
-

at der er plads til diskussioner.

-

at lytte til ethvert medlems stemme.

-

at vise nye medlemmer vejen

-

opmuntre dem og andre AA´ er til at studere de Tolv Trin, Tolv
Traditioner og Tolv Koncepter. Det nye medlem er den vigtigste person.

En meget rørt Michal S. holdt afslutningstalen, hvor han samtidigt takkede for sin
sidste ESM –deltagelse. Weekenden blev afsluttet med sindsrobønnen og et farvel.

Sune H.S.
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