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Traditionerna – en del av 
vårt program 
Detta är en tolkning av Anonyma Narkomaners traditioner från en 
medlem med många års drogfrihet och som har försökt leva sitt liv på 
livets egna villkor, bara för idag och när helst en dag har varit för 
mycket, så en timma i taget.

Traditionerna är en del av vårt program lika viktiga som 
stegen är för vårt tillfrisknande. Programmet behöver 
praktiseras på en daglig basis. Lika viktiga som stegen är för 
individen är traditionerna för gruppen. Våra traditioner är 
samma sak som stadgar eller regler är för andra föreningar och 
grupper. I Anonyma Narkomaner behövs traditionerna för att 
vi ska klara av de många olika personligheter, med sina många 
viljor, bakgrunder och syn på saker och ting. Traditionerna är 
till för att det skall finnas en atmosfär av tillfrisknande på våra 
möten och kännas tryggt och säkert att komma dit.  Vår enda 
uppgift som grupp är att hålla våra möten öppna för andra 
beroende som söker drogfrihet och som vill ha det vi har att 
erbjuda – ett nytt sätt att leva. Vi behöver vara synliga och 
tillgängliga så att de hittar till våra möten och hälsa dem 
välkomna när de kommer in genom dörrarna. Klarar vi inte 
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Hej läsare!  

Vårt syfte med detta magasin 
är att erbjuda historier ur 
tillfrisknandet och 
serviceinformation som 
speglar NA Sverige och våra 
medlemmar. Magasinet är för 
och av våra medlemmar och vi 
uppmuntrar alla textbidrag. Vi 
hoppas att detta magasin blir 
något som binder samman oss 
medlemmar och våra 
erfarenheter, oavsett var i 
regionen vi bor. Framförallt är 
det en hyllning till vårt 
budskap om tillfrisknande – 
"att en beroende, vilken 
beroende som helst, kan bli av 
med önskan att använda och 
finna ett nytt sätt att leva” 

/Redaktionen 

Vad vill du berätta? 

Vi vill gärna publicera dina 
erfarenheter av att leva i NA:s 
program, vara till service och 
tillfriskna på livets villkor.  Maila  
oss: magasin@navastra.org 
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det kommer beroende att fortsätta dö utan att veta om att vi finns.

När NA var nytt (NA startade den 5 oktober 1953) hade man varken steg eller traditioner. Stegen 
lånades av AA och NA ändrade första steget och skrev in ordet ”beroende” i stället för ”alkohol” i en 
bok kallad The Buff Book skriven 1954 av Jimmy K, NA:s grundare. Traditionerna kom tre år senare 
1957 i en annan bok kallad Narcotics Anonymous Handbook, som egentligen var en institutionsbok.

Vår förståelse för steg och 
traditioner växer med tiden. Ju mer 
vi lär oss och ju mer vi använder oss 
av dem desto bättre fungerar våra 
grupper och våra liv. Anonyma 
Narkomaner fyllde nyss 62 år och är 
en av världens äldsta organisationer 
i sitt slag. NA har räddat miljontals 
människor från fängelser, 
institutioner och död. Jimmie K. 
NA:s grundare har lämnat oss och 
det har många andra pionjärer inom 
NA också gjort. De flesta av våra 
föregångare levde långa och lyckliga 
drogfria liv. NA har vuxit starkt 
över hela jorden tack vare våra 
traditioner och många hängivna 
medlemmar som insett vikten av att 
ge bort det som så generöst givits 
oss. Vi är snart där, då vi kan säga 
att ingen beroende behöver dö i sitt 

beroende utan att veta om att det 
finns en lösning som heter NA. Idag finns det möten i mer än 140 länder, i tusentals städer på alla 
kontinenter och vår NA-litteratur finns att få på 45 språk. 

Våra Tolv Traditioner är viktiga, de behövs för att vi skall kunna förstå vad en NA grupp är och hur 
den fungerar. De är också viktiga för att förstå vad NA:s program är. De är regler för gruppen men de 
är också ett hjälpmedel för medlemmen att förstå hur man fungerar i harmoni med andra. Jag har haft 
stor hjälp av traditionerna för att lära mig hur jag behöver organisera mitt liv, min familj och mitt 
arbete. Jag använder traditionerna inte bara i min hemmagrupp i NA utan också i mitt vardagsliv, varje 
dag.

Jag skulle vilja säga att traditionerna på ren modern svenska skulle låta ungefär så här:

Vi behöver vara vänner för att kunna tillfriskna, fungera och leva drogfria. Det finns ingen som 
bestämmer över oss, vi är fria att lyssna till andra för att bättre förstå oss själva. Vill du ha det vi har, då 
är du medlem i NA, när du själv säger att du är det. Vårt enda syfte är att ge bort det vi själva fått. Vi 
behöver inte pengar, egendom eller prestige, vi gör helt enkelt det vi kan bäst, håller våra möten öppna 
för den beroende som behöver oss. Vi gör rätt för oss och tar inte emot pengar från andra. Vi anställer 
inte läkare, behandlare och terapeuter; hos oss hjälper en beroende en annan beroende. Vi sköter 
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I detta hus i Los Angeles hölls det första NA-mötet 1953.
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själva om våra grupper och gör service genom att hjälpas åt. Vi 
deltar inte i debatter och har inga åsikter om något som inte 
direkt har med NA att göra. Vi marknadsför oss inte, därför 
visar vi inte upp oss på bild eller film, inte heller uppträder vi 
som förespråkare för NA i media; NA växer av attraktion. 
Våra principer är alltid viktigare än våra personligheter.

Denna tolkning ersätter inte på något vis den ursprungliga 
skrivningen av våra traditioner. Det är bara en enkel tolkning 
av dessa principer, av en enkel NA medlem med ett enkelt 
sätt att se på vårt program. Och genom att gå regelbundet på 
möten, leva med stegen, försöka få en förståelse av NA:s 
program, göra service, ha en sponsor och vara en sponsor har 
jag fått glädjen att vara drogfri i många år.

Jag är tacksam för alla som 
gått före och gjort det 
möjligt för mig att på detta 
enkla sätt slippa leva med 
konsekvenserna av en 
kronisk, fortskridande och 
dödlig sjukdom. Idag har 
jag vänner över hela jorden 
som jag uppskattar och 

som jag gläds med trots att vi har denna stigmatiserande, 
missförstådda och skamliga sjukdom. Vi är människor som 
med stolthet lever våra liv, drogfria, glada och lyckliga. Ett liv i 
frihet som är bättre än det vi drömde om i våra vildaste 
fantasier. Något vi bara kunde göra tillsammans med hjälp av 
varandra och för andra.

Piet dB

Reflektioner på en torsdag 
En berättelse om tacksamhet och att leva livet på livets villkor i 
Anonyma Narkomaner.

Så här sitter jag i min säng, i en ”morgonenefterfrisyr”, 
gammal mascara under ögonen och förhalar mina 
åtaganden, genom att äta pannkakor i sängen och titta på 
youtube-klipp av Arrowskådespelarna, eftersom jag i 
hemlighet är en Arrow-nörd. Jag ser mig omkring i mitt 
sovrum och ser allt som för första gången. Jag tar isär alla 
delarna av vad jag just skrev, förstår ni vad de betyder?

2015, detta är året jag firade 19 år, träffade kärleken, åkte på 
min första längre semester på 10 år (då alla tidigare 

Copyright © Narcotics Anonymous, All rights reserved. �3

Visste du att 

Bara för idag finns på nätet! 
Har du en smartphone kan du 
lägga sidan direkt på 
hemskärmen för att få dagens 
text i din telefon varje dag.  

Du hittar den på 
www.navastra.org/dagens-text 

Premiär för European Service 
learning days! Under tre 
dagar i Berlin i våras hölls de 
första europeiska service-
lärodagarna någonsin. Det var 
162 registrerade deltagare 
från 30 länder och 27 
regioner/gemenskaper. Detta 
event återkommer vartannat år 
och olika regioner är värd.  

Läs mer på www.edmna.org 

Svårt att ta dig till ett möte? 
Du vet väl att vi har en NA-
grupp på nätet? Varje måndag 
träffas vi på www.femte.org. Du 
är välkommen att delta! Allt du 
behöver är en dator med Flash 
eller smartphone med appen 
Puffin Browser. 
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semestrar givits till service). Jag fyllde 40 år, jag förlorade en sponsee till cancer och jag har fått 
bevittna en nära väns möte med sitt livs kärlek (läs: när hennes son föddes). Jag har skrattat så jag 

gråtit och jag har gråtit tills luften försvann. Och 
året är inte slut än…

Jag tittar mig omkring, där står skåpet min sponsee 
gav mig. Hon tänkte alltid på andra, hon var så bra 
på att säga till människor att hon uppskattade dem, 
hon var rolig, hon var prestigelös och oförskräckt 
ärlig. Jag lärde så mycket av henne, som jag försöker 
tillämpa i mitt liv varje dag. Jag målade skåpet och 
även byrån på andra sidan dörröppningen. Jag gillar 
inte att måla. Det är klabbigt och tråkigt, tar tid 
och jag vill vara klar genast. Men ni har lärt mig att 
om jag ska få något gjort behöver jag göra 
fotarbetet och om jag inte kan själv får jag be om 
hjälp. Det har jag tillämpat. Jag bad om hjälp i 
målaraffären, fick rätt redskap och färger, åkte hem 
och genomförde mitt projekt. 

Jag sneglar ner i sängen. Bredvid mig är en tom tallrik och pannkakskladdiga bestick. I denna 
sängen har jag älskat, sovit, ätit, tittat på film, läst, gjort service, gråtit och älskat. Den är speciell, 
för att ni låtit mig vara speciell. Jag har haft många sängar jag aldrig sovit i. I många år sov jag i 
soffan, fullt påklädd, redo att fly. Traumatiserad. Med er acceptans, kärlek, och ert hopp kunde jag 
långsamt slappna av, acceptera min historia, släppa taget om den, finna sinnesro, omfamna det nya, 
bli trygg. Tack att ni älskat mig och burit mig under så lång tid, jag är numera kompis med min säng 
och trygg i mitt hem.

Jag sneglar ner på den tomma tallriken. Pannkakorna är slut, så också min anledning till att förhala. 
Jag behöver skicka iväg några mail till de andra i min arbetsgrupp. Jag gör ofta service hemifrån, vi 
är många som gör det. Den servicen syns inte, vi ser bara resultaten av dem: hemsidor, konvent och 
lärodagar, översättningar, är bara några av alla exempel. Min arbetsgrupp ska utforma en RD-
session på världsservicekonferansen. Det är första gången vi verkligen skall få vara med (som 
delegater) och utforma detta själva. Det är jättespännande 
och jag skulle ljuga om jag inte erkände att jag ibland är rent 
livrädd. Men min poäng är, jag får göra sådan service, möta 
mina rädslor, möta nya människor, arbeta tillsammans med 
andra för att förbättra för oss i NA, tack vare att ni tror på 
mig, på min förmåga. Jag är så tacksam och stolt för det!

På golvet nedanför sängen är den halvt uppackade 
weekendväskan. Jag var hos min dotter i helgen. Hon har 
fått växa upp i NA, med en drogfri mamma, hon har flyttat 
hemifrån, hon lever sin dröm. Hon är modig, passionerad, 
uthållig, driven. Hon genomför det hon tänkt sig, hon tvivlar 
inte på sin förmåga. Hon är underbar. Gissa vilka som lärt 
mig att lära henne det…

Laptopen är varm i knät. Jag ser mig omkring. Kan ni se det? Mitt rum är ett resultat av mitt 
mötesgående, stegarbete, sponsorskap och service. Det är fyllt av andliga principer som: ärlighet, 
kapitulation, öppet sinnelag, villighet, hopp, tro, åtagande, engagemang, glädje, kärlek, acceptans, 
tillit, ödmjukhet, mod.
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Jag har skaffat mig utbildning, fått ett arbete, byggt upp ett 
hem, fått ett gigantiskt nätverk, har vänner, fått flera 
vänner men också förlorat vänner och män, till sjukdomar 
eller andra. Jag har lärt mig leva livet på livets villkor. 

Ibland har det gjort ont, men oftare är det bara skönt. Som 
idag. Klockan är efter lunch, håret står på ända och 
mascaran under ögat drog jag ut mot kinden nyss när jag 
kliade mig. Jag är mätt. Jag är underbar. Jag har sinnesro.

Det är det som är grejen. Sinnesron. Hur ofta jag får känna 
glädje, samhörighet med andra. Med tanke på allt jag fått, 
hur skulle jag inte vilja ge det vidare i service? NA´s vision 
att en dag skall alla känna till att vi finns så att inte någon 
beroende skall behöva dö utan att veta att vi är ett 
alternativ, är numera också min vision. Det är så min 
tacksamhet talar…

Och nu har jag några mail att skriva, tack att jag fått dela 
med mig.

Veronica B
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På gång! 

Här kan du läsa om vad som 
händer i NA just nu. 

Talardag Göteborg
”Gud enligt min uppfattning” 
är temat för talardagen som 
hålls i St Johanneskyrkan den 
21 november kl:15-21. 
Registrering på plats, 50kr. 

Värme i vinter

Boka vinterkonvent i 
Östersund. Kärlek, snö och 
fantastiska talare. Läs mer på 
www.nasverige.org 

ECCNA i Paris
Nästa år hålls Europeiska 
delegaters möte och vårt 
årliga europeiska konvent i 
den vackra staden Paris. Läs 
mer på http://eccna.eu/ 

Skicka in event till oss! 

magasin@nasverige.org

Vi hoppas att du har haft en trevlig läsning! 

Det går att prenumerera på detta nyhetsblad. Skicka ett mail 
till magasin@nasverige.org eller klicka på denna länk  

http://goo.gl/forms/DDQ6ciJF9P 

Nästa nummer kommer i december!
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