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Tradition fyra 
Detta är en tolkning av Anonyma Narkomaners fjärde tradition från 
en medlem som försökt leva livet på livets egna villkor, bara för idag 
och när helst en dag är för mycket så en timma i taget.

"Varje grupp ska vara självstyrande, utom i angelägenheter 
som berör andra grupper eller NA som helhet." 

Syftet med den fjärde traditionen är att säkerställa varje 
grupps självstyre när det gäller gruppens egna angelägenheter. 
Varje grupp är fri att bestämma det mesta som görs i en grupp 
så som mötesplats, mötesform, mötesmanual, vad som bjuds 
på och vad man tar betalt för, m.m. På samma sätt som det 
inte finns någon personlig auktoritet eller ledare som styr vårt 
medlemskap finns det inte heller någon byråkrati eller 
organisation som styr vår grupp. Gruppens självstyre är en del 
av den frihet som erbjuds i NA.  

Självstyre hjälper oss att upprätthålla vår frihet i vårt 
medlemskap precis som i våra uttryck, den kollektiva 
mångfalden och vårt andliga och själsliga oberoende. I NA är 
vi fria som individer och vi är fria som grupp. Vår frihet som 
individer och som grupp möjliggör otaliga variationer i bl.a. 
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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 

NEVER ALONE 
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format, servicemöjligheter, olikheter och likheter. Detta för att varje beroende ska hitta en grupp där 
man känner sig bekväm och hemma. Det viktigaste är att gruppen förmedlar en atmosfär av 
tillfrisknande och har ett tydligt NA-budskap.  

En av fördelarna med att ha en hemmagrupp är att man kan påverka de beslut som rör gruppen. Vi 
kan t.ex. välja våra format, vår litteratur och våra betrodda tjänare. Vi är en del av något som är större 
än oss själva. Fjärde traditionen gör att vi respekterar vår gemenskap och har ett tydligt budskap om 
tillfrisknande på våra möten. Vi väljer ett mötesformat som vi vill ha för att främja en atmosfär av 
tillfrisknande på vårt möte.  

Vi anstränger oss till att använda ett NA-språk som bidrar till identifikation och gemenskap. I NA 
talar vi inte om att vara nykter eller om alkohol som något annat än en drog. Vi är drogfria och vi är 
tydliga med att alkohol är en drog, punkt slut. Vi är en beroende och vi lider av beroendesjukdomen. 
Vi fokuserar inte på några specifika droger, vår sjukdom handlar inte om vilken drog vi använt. Vår 
sjukdom är mer komplicerad än så, den handlar om vårt beroende, om vår självbesatthet, om vårt 
andliga underskott, om vår oförmåga till gemenskap, viljan att isolera oss och känslan av att vara 
annorlunda. Därför talar vi om att vi är drogfria beroende som tillfrisknar från beroendesjukdomen. 

Att vara självstyrande är att vara självständig, autonom, oberoende, fri.  I vår hemmagrupp är vi fria att 
själva välja våra betrodda tjänare eller ledare, en gruppservicerepresentant (GSR), en sekreterare och 
en kassör. Ibland väljer grupper även en vice till dessa poster. Det är de här personerna som får äran 
att dra det tyngsta lasset för att se till att gruppen fungerar som en NA-grupp. (Du kan läsa mer om 
hur en grupp fungerar i pamfletten ”Gruppen”.) 

Gruppen är självstyrande för att varje grupp på sitt bästa sätt skall kunna fullgöra den NA-gruppens 
huvudsyfte som är: att föra vårt budskap vidare till den beroende som fortfarande lider.   

Vi har under hela vårt liv levt bundna till negativa krafter som velat driva oss utför i ett destruktivt 
beroende. Idag har vi chans att välja en frihet som var okänd för oss tidigare. Idag kan vi leva och välja 
det som är bra för oss och för andra. Vi kan göra något för någon annan utan att förvänta oss något 

tillbaka. Vi kan ge osjälviskt och vi kan vara delaktiga i något som är större än oss själva. Det är en 
frihet vi har fått som ett resultat av vårt tillfrisknande, våra ansträngningar och ett andligt 
uppvaknande.  
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Vi kan idag lyssna till gruppsamvetet och vad som är bäst för 
gruppen som helhet. Våra personliga intressen och åsikter får 
inte påverka gruppens bästa och vi måste alltid vara 
vaksamma eftersom vår ego kan ställa till det för gruppen och 
oss själva. Samtidigt som vi alltid behöver vara toleranta och 
förlåtande då det gäller andras eventuella misstag. Så länge vi 
tänker på gruppen och vår sammanhållning och banden som 
håller oss samman är allt väl. Samtidigt som vi alltid behöver 
påminna oss om varför vi gör vad vi gör; för att attrahera den 
beroende som fortfarande lider.  

Varje grupp behöver också vara en del av en större helhet, 
därför utser vi en Grupp Service Representant (GSR) som 
representerar gruppen på våra distriktsmöten (DSK) och delar 
gruppens utmaningar och framgångar. På våra distriktsmöten 
får vi kontakt med andra grupper och kan på så vis veta hur 
andra grupper fungerar och vad vi kan göra tillsammans för 
att föra vårt budskap vidare på ett mer effektivt sätt. Det är 
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På gång! 

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

Valborgskonvent i 
Västerås

 Talare – Café – Maratonmöte – 
Fest. Lördagen den 30 april kl: 
12- 01. Växhuset Victor 
Larssons plats 1  

Talardag Jönköping

Kraftkällan firar 20 år 
tillsammans med 
Nässjögruppen. Torsdag 5 maj 
kl:10-17. Korskyrkan, Östra 
Storgatan 93. 

En bro till andlighet 3

Ölandsgruppen anordnar 
talardag. Lördag 7 maj kl:
12-17.30. Färjan, Södra 
Hamnplan.  

Läs mer om våra event på  
www.nasverige.org/event 

Skicka in event till oss! 
magasin@navastra.org
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en del av vår frihet och ett sätt att utöva vår självständighet. Vi konsulterar andra grupper och 
medlemmar för att dubbelkolla våra idéer. Vi drar fördel av andras synvinkel och erfarenheter. Denna 
anda av samråd är inte avsett att undergräva principen om autonomi eller självstyre, det är ett skydd 
mot dess missbruk. Det är när vi bjuder in en kraft större än oss själva att kontrollera våra motiv och 
strävar efter att upprätthålla en öppenhet som vi kan förbli självständiga och delaktiga. 

Till slut, så länge autonomin i våra grupper är inriktad på att föra vidare budskapet om hopp och 
frihet från aktivt beroende och våra ansträngningar utövas inom gränserna för våra tolv steg och tolv 
traditioner, kommer våra grupper att växa och hitta nya och effektiva sätt att hjälpa andra. 

Piet dB

NA-möte i Kina 
Vi i Never Alone hittade bilden nedan på nätet och frågade ägaren om vi kunde använda den till vårt NA magasin. 
Svaret vi fick var ”absolut, och jag skriver gärna något om den om ni vill”. Det visade sig vara en engagerad 
medlem som bor i New York och som varit på NA möten runt om i världen. Vi tackar Aaron för att han delar med 
sig av sin NA-upplevelse i Kina. 

I januari 2016 reste jag till Shanghai, Kina från New York för att besöka min bror som bor där. Jag 
gjorde eftersökningar för NA möten i förväg 
och hittade Shanghais NA-hemsida som hade 
en möteslista, kontaktuppgifter och stegvisa 
vägbeskrivningar till mötesplatsen. 

Mötet var extremt lätt att hitta. Det var på 
"Shanghai Alano Club" som också andra 12-
stegs gemenskap hyr lokaler hos. Alla NA 
möten i Shanghai är engelsktalande på grund 
av – vad jag har hört – att mycket få kineser 
deltar i möten. De har dock flera av NAs 
informationspamfletter översatta till kinesiska 
och även nyckelbrickor. 

I mötet jag deltog i var alla utflyttade från 
andra länder och bodde för närvarande i 
Shanghai. Det var ett lunchmöte, ”Att leva 
drogfri: färden går vidare ”(Living Clean) tema 
där de läste ett avsnitt ur boken och sedan 
öppnades mötet för att dela. Vi var bara sex 
medlemmar så det var inga hinder för långa delningar. Alla var mycket välkomnande och fyra av oss 
gick ut och åt lunch efteråt. Efter lunchen visade en av medlemmarna runt mig på stan i ett par 
timmar och vi håller fortfarande kontakt idag. 

Jag älskar den här världsomfattande gemenskapen! 

Aaron S, New York 
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Orginaltext:

In January 2016 I traveled to Shanghai, China from New York 
City to visit my brother who lives there. I researched 
Narcotics Anonymous meetings in advance, and found the 
Shanghai NA website that had a meeting list, contacts, and 
step-by-step directions to the meeting location.  

The meeting was extremely easy to find. It was at the 
"Shanghai Alano Club" which also hosts other 12-Step 
fellowships. All NA meetings in Shanghai are English 
speaking due to, from what I'm told, very few Chinese natives 
attending the meetings. However, they do have several of the 
NA Information Pamphlets translated into Chinese, as well as 
key tags in Chinese.  

The meeting I attended had all expatriates who were 
currently living in Shanghai. It was a noon-time "Living Clean: 
The Journey Continues" meeting in which they read a section 
of the book and then opened the meeting to sharing. There 
were six of us so we were allowed lengthy shares. Everyone 
was very welcoming, and four of us went out for lunch 
afterwards. After lunch, one of the members walked me 
around the city for a couple of hours and we are still in touch 
today. I love this world-wide fellowship! 

Aron, New York
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På gång i service! 

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

NA Sveriges 
Servicekonferens 2016

Är du nyfiken på vilka beslut 
som togs när RSK träffades och 
vad som blev resultatet av NA 
Sveriges visionsarbete? Hur 
påverkar dessa beslut din 
hemmagrupp?  

Hör av dig till 
sekreterare@nasverige.org för 
att ta del av rapporteringen från 
mötet.  

Enkätundersökning om ny 
litteratur

Inför årets 
Världservicekonferens har du 
även möjlighet att ge förslag på 
vilken litteratur du önskar 
härnäst, om du saknar någon 
pamflett, vilka serviceverktyg 
som behövs och vad för frågor 
vi behöver diskutera i NA som 
helhet. Du kan svara på enkäten 
här eller genom att gå till 
www.na.org 

NA Sveriges historia blir 
bok

Nu skriver vi NA Sveriges 
historia i bokformat. Första 
kapitlet är klart och beskriver 
Anonyma Narkomaners första 
tid i Sverige, första mötena, hur 
vi växte, översättning av ordet 
addict, tidiga servicestrukturen. 
Texterna bygger på intervjuer 
med några våra första 
medlemmar. 

mailto:sekreterare@nasverige.org
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WSC 2016 — NA Världsservicekonferens 

Vart annat år träffas representanter för flera av världens NA regioner för att tillsammans diskutera, utbyta 
erfarenheter och fatta beslut i frågor som rör oss alla samt ge direktiv åt världsstyrelsen. I april är det 
dags igen. Svenska regionen representeras av våra Regions Delegater Jimmy E och Tommy F.  Temat för 
årets Världservicekonferens kommer ur En vision för NA-service. ”Ärlighet, tillit och välvilja är grunden 
för våra serviceansträngningar”. Ett lämpligt tema när vi som gemenskap står inför så många utmaningar 
och samtidigt på så många sätt har fortsatt att röra oss framåt mot vår vision.  

CAR och konferensens innehåll
Det kommer att skickas ut material i flera omgångar som har att göra 
med konferensen – Konferensens agendarapport (Conference Agenda 
Report CAR:en) som finns översatt till svenska, Material för konferensens 
godkännande (Conference Approval Track, CAT:en) som kommer ut i 
januari och Konferensrapporten (Conference Report) som kommer ut 
strax före WSC. Allt går att hitta på www.na.org. 

“Guiding Principles: The Spirit of Our Traditions” 
Traditionsprojektet fick sin början genom en regional motion vid 2010-
års Världsservicekonferens som anvisade Världsstyrelsen att utveckla en 
projektplan för att skapa en traditionsarbetsbok. Vår gemenskap har 
under en längre tid varit ivrig att få material som hjälp att studera 
traditionerna, men det har inte funnits någon bred samsyn om vilken 
sorts litteratur skulle vara bäst för det. En del medlemmar har ansett att 
materialet i Det fungerar: hur och varför räckte för uppgiften medan andra har känt att vi behövde något 
som liknar NA:s stegarbetsguider, fast för traditionerna.  

Under två års tid samlade världsstyrelsen in input från medlemmar, grupper och workshops från hela 
världen om medlemmars förhoppningar och idéer om hurdan traditionslitteraturen skulle vara och 
vilken effekt den skulle ha. Utöver det fick vi också hundratals sidor med delade erfarenheter om var och 

Copyright © Narcotics Anonymous, All rights reserved. �6

Konferensrummet på Värlsdservicekonferensen

http://www.na.org
http://www.navastra.org


www.navastra.org Ett magasin från  Anonyma Narkomaner

en av de tolv traditionerna – totalt över tvåtusen femhundra sidor när den första insamlingen av input för 
alla tolv traditioner var avslutad.  

Under den andra konferenscykeln skapades en arbetsgrupp och började skissera kapitlen. Under 
gransknings- och inputperioderna för varje del fick vi in flera hundra sidor input, varav mycket hjälpte att 
förbättra strukturen av varje kapitel.  

Förhoppningen är att den här arbetsboken också kommer att bidra till att engagera medlemmar in 
meningsfulla diskussioner som kommer att öka vår förståelse av värdet och vikten av de principer som 
omfattas av våra tolv traditioner. Texterna, övningarna, prosan och frågorna i den här arbetsboken är 
menade att hjälpa medlemmar att med traditionerna göra det vi gör bäst i NA: dela vår egen erfarenhet, 
styrka och hopp av de principer vi tillämpar och som ett resultat uppnå större frihet och tillväxt.  

Utkastet på boken för godkännande finns att läsa här: “Guiding Principles: The Spirit of Our Traditions” 
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Lunchgrillning i samband med konferensen utanför WSO, NA Världservicekontor i Los Angeles, USA.

http://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/conference/CAR/2016CAR_AddendumA.pdf
http://www.navastra.org


www.navastra.org Ett magasin från  Anonyma Narkomaner

Enkät för litteratur, servicematerial och IDT:er 
Genom de här undersökningarna försöker vi få en uppfattning om gemenskapens prioritering av 
tillfrisknandelitteratur och utveckling av servicematerial och också Ämnesfrågor för diskussion (Issue 
Discussion Topics, IDT:er).  

Vi har tidigare haft listor i CAR:en som vi bett medlemmar prioritera, men processen har alltid känts 
besvärlig. Vi försöker göra det enkelt den här gången genom att be delegaterna samla in och rapportera 
vilka två ni prioriterar högst i följande fyra listor:  

• tillfrisknandelitteratur i bokformat;  

• tillfrisknandelitteratur i häfte eller pamflettformat;  

• serviceredskap  

• och ämnesfrågor för diskussion (IDT:er).  

Eftersom processen att samla in samvete, enligt regionala rapporter, varierar så mycket från en region till 
en annan föreslår vi helt enkelt att delegaterna samlar in den här inputen på samma sätt som de skulle 
hämta in samvetet för motionerna.  

Enskilda medlemmar kan fylla i enkäten online om de så vill. Medlemmar som gör det individuellt bör 
ändå delta i processen att samla in ett regionalt samvete. Erbjudandet att fylla i enkäten individuellt 
online är inte menad att ersätta den processen utan helt enkelt ge oss mera data att titta igenom och det 
kan vara intressant att jämföra svaren som delegaterna tar med till konferensen med dem som samlas in 
genom en enkät online. Enkäten hittar ni online via konferenshemsidan på: www.na.org/conference. 

Mer om konferensen i nästa nummer!
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Vi hoppas att du har haft en trevlig läsning! 

Det går att prenumerera på detta nyhetsblad. Skicka ett mail till magasin@navastra.org eller klicka 
på denna länk http://goo.gl/forms/DDQ6ciJF9P 

Nästa nummer kommer i juni!
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