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Tradition sex 
 
Detta är en tolkning av Anonyma Narkomaners sjätte tradition !ån 

en medlem som försökt leva livet på livets egna vi"kor, bara för idag 

och när helst en dag är för mycket så en timma i taget.

"En NA-grupp bör aldrig stödja, finansiera eller låna NA:s namn 
till någon besläktad inrättning eller utomstående verksamhet, 

så att inte problem med pengar, egendom eller prestige 
avleder oss från vårt huvudsyfte. 
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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 
ETT MAGASIN FRÅN ANONYMA NARKOMANER 

NUMMER 5 | AUGUSTI 2016

Samarbete utan sammanblandning 
Vi kan inte existera i vår värld utan att 

samarbeta. 

http://www.navastra.org
mailto:magasin@navastra.org
mailto:magasin@navastra.org
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Vi måsta alltid vara beredda att möta vår omvärld och det samhälle vi lever i. Vi är en del av en 
helhet. Vi vill att NA skall vara en naturlig del av vårt samhälle, en del som är omtyckt, känt 
och respekterat. Därför skall vi alltid anstränga oss för att på bästa sätt möta vår omgivning 
och föra budskapet om frihet från aktivt beroende vidare till den beroende som fortfarande 
lider. 

Det är tre saker vi ändå alltid måste ta i beaktande när vi samarbetar med andra och det är att 
vi aldrig ger stöd åt, finansierar eller lånar ut vårt namn till utomstående.

Om vi ger vårt stöd till någon annan organisation, idé, religion, filosofi, politiskt åsikt, eller 
ideologi uppstår det sammanblandning med vårt och deras budskap och vi bryter mot 
tradition sex. När vi erkänner, godkänner, samtycker eller rekommenderar räknas det som 
stöd.

Om vi finansierar någon annan verksamhet är det en tydlig sammanblandning av intressen och 
grumlar vårt budskap. NA skall aldrig finansiera någon annan verksamhet. Vi är 
självfinansierade och tar inte emot pengar från utomstående och ger inte heller pengar till 
utomstående. 

Den tredje och sista viktiga saken att tänka på när vi samarbetar med utomstående är att vi 
inte lånar ut NA:s namn till andra organisationer. Många organisationer skulle säkert vilja låna 
vårt namn för att främja eller legitimera sina verksamheter. Vi tillåter t.ex. inte andra 
organisationer använda vårt namn för att söka bidrag för deras verksamheter.

Vi vill inte sammanblandas med andra för att undvika komplikationer som kan uppstå genom 
att vi grumlar vårt budskap med andras. Vi ger inte stöd åt någon religion, politisk åsikt, 
ideologi, filosofi eller något annat. Vi har bara ett huvudsyfte och det är att föra NA:s budskap 
om frihet från aktivit beroende vidare till andra beroende. Ibland för vi vårt budskap vidare 
genom att samarbeta med organisationer eller professionella som har helt andra eller liknande 
åsikter, budskap eller verksamhet som oss. Därför är det viktigt för oss att vi alltid är tydliga 
med vår ställning när det gäller samarbete utan sammanblandning. Vi vill inte dras in i 
besattheter som handlar om pengar, egendom eller prestige vilka avleder oss från vårt 
huvudsyfte.  

När vi talar om sammanblandning är det också viktigt att tänka på vilken sorts litteratur och 
vilket slags språk vi använder på våra möten. Vi använder bara NA litteratur och talar bara om 
att vi är beroende och att vi är drogfria. Om vi använder behandlings eller andra gemenskapers 
språk och litteratur grumlar det vårt budskap och skapar förvirring. 
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Piet dB

Beroende och mormor 
 
Jag är inte bara beroende jag är mormor också, något 
jag kan titulera mig som sedan 7 år tillbaka. Det 
började med att min dotter kom hem till mig och sa 
att hon och hennes partner ville skaffa barn, sagt och 
gjort trots att det tog någon tid. Under denna tid 
funderade jag såklart en hel del vad det skulle 
innebära, vet att jag sa till en vän, att jag är inget 
morsmorsämne. Som om det var något, en egenskap 
jag skulle förvärva innan jag fick barnbarn. 

När den lille kom till världen en vacker och på många 
sätt omtumlande dag i slutet på april 2009 och när vi 
träffades för första gången uppstod det kärlek direkt, 
jag var härligt förlorad från första stund. 

Jag hade inte i min vildaste fantasi förberett mig på 
detta, jag träffade honom så ofta det tilläts och jag 
kunde. Det växte fram en kärlek och genuin 
tacksamhet för att få vara tillsammans med den lille 
krabaten. Tiden gick och stunderna vi tillbringade 
tillsammans blev längre och minnen kom tillbaka hur 
det var när min dotter var i samma ålder. Jag slutade 
använda när hon var 12 år och under de närmaste åren 
tillsammans med mitt barnbarn var minst sagt både 
förvirrade, utmanande och tuffa. 

Det var mer vad som hände i mig som jag inte alls var 
beredd på, minnena kring min dotters uppväxt gjorde 
sig smärtsamt påminda och jag trodde stundtals att jag 
var en bättre mamma för mitt barnbarn än hans 
riktiga mamma. Vi hade en del turer, jag och min 
dotter under dessa dagar. Jag fick backa, hämta in 
smärtan över hennes förlorade barndom och mitt 
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På gång! 

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

NA firar 25 år i 

Helsingborg  

 augusti 13 - augusti 14

 
Talardag i Malmö

SISNAD distriktet bjuder till 
talardag på Tangopalatset  

augusti 14 

 
Talardag i Göteborg 

Västra distriktet bjuder på 
talardag på Husargatan 1  

augusti 20

Vi vill vara tydliga och klara med vårt budskap, 
”att en beroende vilken beroende som helst, 

kan sluta använda droger, bli av med önskan att 
använda och finna ett nytt sätt att leva.” 

http://www.navastra.org
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tidigare beteende genom att gottgöra men också se att detta inte är min dotter. Se och känna 
att tiden har gått där jag gjort stora förändringar och tagit ansvar för mitt tidigare handlande 
genom hårt arbete och ömsint vårdande av vår relation. 

Detta har jag skrivit om, pratat och 
arbetat mig igenom steg efter steg för att 
närma mig nuet, släppa taget och försonats 
med det som varit. Jag är så innerligt 
tacksamma för alla som har hjälp mig 
längst vägen, vänner, sambo och sist men 
inte minst min sponsor och de kvinnor jag 
får sponsra. 

När jag väl kommit igenom tider av 
smärtsamma minnen och en uppfattning 
om min betydelse och att jag är mormor 
och inte mamma. Vilket i sig är ett 
hedersamt och vördnadsfull uppdrag så 
kunde jag närma mig min dotter på ett 
enklare sätt och också vara mer närvarande 
i mötet med mitt barnbarn. 

Vi har ett fint liv tillsammans, mitt 
barnbarn och jag. Vi har rest tillsammans, 
lekt tillsammans, äventyrat tillsammans. 
Hans favorit är att räkna olika 
matteuppgifter på vår White boardtavlan vi 

har hemma, stundtals sitter han i fåtöljen och vi får komma på uppgifter eller så är det han 
som tar hand om de kluriga uppgifterna. 

Under åren som har gått så har jag fått förmånen att lära känna en väldigt speciell person, kliva 
ur mig själv och vara till för någon annan. Detta ser jag som ett fantastiskt sätt att göra 
indirekt gottgörelse på, någonstans få jag göra för honom det jag inte förmådde göra för min 
dotter. Lyssna på honom, prata med honom, se honom, dela med honom, allt detta är 
fantastiskt att få vara med om.  När jag kommer för att hämta honom på förskolan och nu idag 
skolan, så skiner hela jag upp – han med. När vi strosa hemåt kan det ta lång tid, vi har inte 
bråttom, vi har varandra och all tid i världen för att vara i nuet. 

Det bästa med att få vara tillsammans med mitt barnbarn är; med honom kan jag vara mig 
själv, vi har roligt tillsammans även om han tycker att mormor inte är så bra på att leka, vi kan 
vandra tillsammans även om han tycker att ryggsäcken ibland väger mycket,  
vi har goda samtal även om han tycker att mormor pratar för mycket, framför allt 
det är enkelt att vara tyst tillsammans med honom. 
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Detta har jag skrivit om, pratat och arbetat mig igenom 
steg efter steg för att närma mig nuet, släppa taget och 

försonats med det som varit.
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Han har lärt mig mer om vad kärlek är, han har lärt 
mig att älska mer, att våga och tillämpa fullkomlig 
tillit, han har också lärt mig att vara tydlig och 
närvarande. När jag blir stor vill jag bli som honom. 

Tack för att jag får dela med mig från en beroende 
som heter Katarina 

Hälsning från projektet; 
Historiebok i NA Sverige.  
 

”Historia i NA-Sverige Hipp Hipp Hurra” 
I protokollet från 1991-01-05 från Sjömansgården i 
Göteborg står det att läsa under punkt 7 ”Beslut e#er 
röstning (8-0) att !ån och med idag den 5/1-91 finns ett nytt NA 
distrikt, historia i NA-Sverige Hipp Hipp Hurra”. Distriktet 
namn bestämdes till Distriktet Västra Service Kommittén 
Anonyma Narkomaner, förkortat D-VÄSKAN. Det är 
Wasagruppen och Seminariegruppen i Göteborg som 
tillsammans bildar D-väskan.

Vår tacksamhet… 
Det som började med ett par frön runt om i landet har nu 
vuxit till något som jag tror ingen av de tidiga 
medlemmarna kunde drömma om. Man brukar säga att 
NA kommer att dig bortom dina vildaste drömmar, och 
det kan man lugnt säga att NA har gjort.

Beroendet gör oss till oigenkännliga gestalter som knappt 
går att känna igen, inte ens av de våra nära och kära som 
dessutom ofta förskjuter den beroende för att själva 
överleva. Att behöva ta ett sådant grymt beslut, att 
förskjuta en älskad närstående, är ett fruktansvärt beslut 
för alla människor. Även om vi såg allt och var medvetna 
om det så tog beroendesjukdomen kraften ur oss att göra 
något åt det. Än vad vi företog oss så var drogerna där, 
besattheten att ständigt använda malde på i huvudet och i 
varenda cell i kroppen. Fängelser, intuitioner och död är 
vad som väntade…jag tror att vi är många som till och med 
välkomnade ett slut, eller åtminstone en paus, på lidandet i 
någon av de formerna.
Vi är många som vet hur det är att ha förlorat i stort sett 
allt av värde och suttit och stirrat på det första steget som 
säger att ”Vi erkände att vi är maktlösa inför beroendet, att 
våra liv hade blivit ohanterliga”. I det läget känns det 
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På gång i service! 

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

Regionsmöte  
27-28 augusti 2016

Välkomnar VästgötNA till 
Regionsmötet på 

Stadshotellet i Skara 

 
RSK möte 

…………………………………. 

…………………………………… 

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. 

http://www.navastra.org
https://www.nasverige.org/event/regionsmote-27-28-augusti-2016/
https://www.nasverige.org/event/regionsmote-27-28-augusti-2016/
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ungefär som att hela kroppen går upp i atomer och minsta lilla liv och kontakt av mänsklighet som 
lyckats ta sig igenom dimmorna kan vara den där kraften som gör att bara för idag behöver vi inte 
använda mer. 

Kan du föreställa dig att det idag finns en gemenskap av tusentals människor som inte gör annat än 
agerar just mänskliga kontakter fyllda av liv. Det finns hopp, och vi är generösa med det i NA. 
Budskapet är att en beroende, vilken som helst, kan sluta använda droger. Bli av med önskan att 
använda och finna ett nytt sätt att leva.

Det är med stor vördnad och respekt och ibland slående häpnad över att vi idag har ett så stort och 
fint NA som vi skriver vår svenska historia.

Boken 
Vi kommer med denna bok att lära känna NA på ett sätt som vi troligtvis inte känt NA på tidigare. 
Men det är genom att förstå var vi kommer ifrån som vi kan bygga en gedigen grund att stå på 
tillsammans.

Detta är en bok om Anonyma Narkomaners historia i Sverige. Men för att bättre förstå hur 
speciellt det var att NA startade precis när det startade och på sättet det startade i Sverige har vi 
förstärkt historien med att först titta på hur NA statade i USA och Europa. Vi tittar även på hur 
tidsandan var i Sverige med viktiga händelser som påverkat synen på beroende. 

Sedan börjar vi historien i Sverige med hur de allra första NA-möten startade i landet och hur de 
utvecklades under de första åren. Fokus hamnar här till en början på Stockholm, Göteborg och 
Malmö. Mest för att det var i dessa tre städer NA först slog upp portarna till de som sökte frihet 
från aktivt beroende. Men redan året efter börjar NA-möten startas på andra ställen runt om i 
Sverige, såsom Kramfors, Sundsvall, Uppsala och Kalmar.

Vidare kommer historien ta oss till tillfällen då dessa NA-grupper skapar en struktur som lät förena 
krafterna. Till en början var NA i Sverige indelat i ett fåtal distrikt, resan från de första distrikten 
till dagens 16 distrikt är både gripande och fascinerande.

NA Region Sverige bildas 1992 utav Sveriges dåvarande distrikt. Här blir NA i Sverige mer en del 
av NA i världen, litteratur börjar översättas och distribueras på ett mer organiserat sätt, konvent 
och konferenser och andra sammankomster blir med tiden mer och mer omfattande. Annan typ av 
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service börjar utvecklas till bland annat NA-distrikt, NA-
grupper och till samhället i stort.

Det finns självklart många hisnande historier i NA, men en 
av de mer intressanta frågorna är hur Anonyma 
Narkomaner i Sverige handskas med frågan hur ordet 
addict ska översättas till svenska. Det vill säga hur vi blev 
beroende. Vi följer med på resan som gjordes av många 
NA-medlemmar i Sverige. Vad var det som hände? Varför 
var detta en så stor fråga? Vilka var alternativen? Osv.

Under åren som gått har NA i Sverige knutit mer och mer 
band till andra länder. Vi kommer att ägna ett kapitel åt att 
titta på hur NA i Sverige har utvecklats i relation till hur 
NA i världen utvecklats och hur sammanknutet det är, hur 
relationer med andra länger sett ut genom åren. NA 
Region Sverige anslöt sig till NA World Service straxt efter 
bildandet 1992, och har sedan dess utvecklats i samklang 
med resten av världen.

I det avslutande kapitlet ägnar vi oss åt hur vi firar 
tillfrisknande med fester, konvent och konferenser. Vi får 
följa med på hur vi har utvecklats från små tillställningar av 
mer personlig karaktär till stora evenemang.

1987 hade Sverige fått sitt första NA-möte. 2016 är det mer 
än 400 NA-möten i veckan runt om i Sverige. Detta är 
historien om hur det gått till…

Projektet 
Idén att skiva NA Sverige historia föddes för över 10-15 år 
sedan när medlemmar i Sverige lät sig inspireras av att 
andra regioner som skrivit böcker om sin historia. I augusti 
2006 kom medlemmar äntligen till skott och presenterade 
för RSK sina idéer om att sammanställa historien i NA 
Sverige. Man planerade att ha det klart till 20-årskonventet 
sommaren efter, alltså 2007. I november 2006 skapade 
man en kommitté under RSK som man kallade Knahs, 
eller Kommittén för NAs historia Sverige. 
Att skiva en bok om NAs historia i Sverige skulle visa sig 
vara besvärligare än man kunna ana. Man försöker med allt 
möjligt för att gjuta liv i arbetet men efter 2013 nämns 
knappt Knahs längre i RSKs protokoll eller rapporter och 
arbetet verkar ha avstannat i stort sett helt och hållet.

I höstas var vi ett gäng som tog oss an projektet att skiva 
en bok om NA i Sverige. Jag säger som Pippi Långstrump: 
”Det här har jag aldrig provat tidigare så det klarar jag helt 
säkert”. 
Så detta är ett projekt som har till syfte att skiva en bok 
om NAs historia i Sverige. Det är inte Knahs, som var en 
underkommitté till RSK och syftade till att vara just en 
kommitté, utan ett projekt. Strukturellt sett ligger 
projektet under administrativa kommittén i RSK, NA 
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På gång! 

Lärkangruppen i Arvika 
bjuder r ti" talardag

8 oktober   
10:00 - 16:30 

Konvent i Berlin

9 - 11 
www.na-berlin.de 

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

Skicka in event till oss! 

http://www.na-berlin.de
http://www.nasverige.org/event
http://www.navastra.org
http://www.na-berlin.de
http://www.nasverige.org/event
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Region Sverige. 

Till vår hjälp för att definiera och driva projektet har vi ett par olika administrativa funktioner och 
dokument, några av dem är:
Projektplan_PHB.doc – innehåller visioner, behov, syfte, mål, slutmål, risker, osv.
Uppdrag_PHB.doc – dokument som innehåller uppdraget i formell form.
projekt_PHB.xlsx – en lista på detaljer som ska utföras, vad, vem, när osv.

Telefonmöte hålls varje söndag om inget annat anges, än så länge (2016-07-18) har vi haft 34 
telefonmöte där vi kunnat inspirera varandra och sprida energi och samtidigt passa på att 
rapportera och ge information. Till telefonmötena förs en form av protokoll så alla i projektet kan 
följa allt som händer på ett smidigt sätt.

Dropbox 
För att alla ytterligare ska kunna hänga med i allt som händer jobbar vi alla mot samma kataloger. 
Ett lite större projekt kräver lite ordning och reda på dokumenten, över 430 administrativa 
dokument och runt 800 inscannade dokument har vi nu att överblicka. Till detta har vi ett par 
flyttkartonger med pärmar, papper, tröjor och allt möjligt som man sparat på genom åren.

F2F 
Vi har träffats en gång i Stockholm och planerar att träffas en gång till i höst. Det är väldigt 
kostsamt att träffas, dessutom tar det i regel en hel del tid i anspråk. Men vi har ändå lyckats att 
skina samman ett par av oss vid olika andra tillfällen, även om det är av lite andra ursprungliga 
anledningar än projektet så är det projektet som diskuteras efter 10 minuter i alla fall. Ja, ni vet 
säkert hur det är när man är mitt uppe i något spännande.

Medlemmar 
Totalt har vi varit totalt 16 stycken i projektet, dock aldrig samtidigt. I snitt har vi varit 8-10 
stycken samtidigt, men just nu är vi 6 stycken som jobbar med boken i en eller annan form. Med 
andra ord, det kommer och går en del mest hela tiden, ofta i takt med att det är olika uppgifter att 
göra vid olika tillfällen och på olika ställen i landet. 

Kapitelindelningen 
Kapitel 1- Anonyma Narkomaner
Kapitel 2 - Tidsandan och 
behandlingshemmen
Kapitel 3 - De första mötena
Kapitel 4 - Servicestrukturen 
växer fram
Kapitel 5 - NA Region Sverige
Kapitel 6 - Vi blir beroende
Kapitel 7 - NA och övriga 
världen
Kapitel 8 - Konvent och 
konferenser

Intervjuer 
Mycket av arbetet med boken 
handlar om att ta fram fakta på 
ett eller annat sätt. En del finns 
nerskrivet i arkiv men där är stora luckor som behöver fyllas för att det ska bli en intressant läsning. 
speciellt för gruppnivå och distriktsnivå där vi i regel inte har tillgång till arkiv på samma sätt.
Det är nästan alltid det som saknas som vi vill ha reda på, konstigt nog…? Skämt åsido, när vi 
saknar information försöker vi intervjua personer som var med på den tiden och på så sätt försöker 
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pussla ihop historien. Ibland kan det självfallet vara svårt 
att komma ihåg detaljer efter 30 år så det är inte ovanligt 
att vi intervjuar flera personer om samma sak för att på så 
sätt närma oss vad som egentligen hände, eller i vilken 
ordning ett förlopp skett. Till exempel så bygger till största 
delarna i Kapitel 3 på intervjuer av de som var med och 
starta grupperna i Stockholm, Göteborg, Malmö, 
Kramfors, Sundsvall. Till kapitel 3 och 4 har det gjorts 11-12 
intervjuer på varje kapitel på i genomsnitt 1-3 timmar. I de 
fall vi kunnat träffa de vi intervjuat har vi gjort det, annars 
sker intervjuer per telefon. 

Korrektur 
Texten i boken växer fram i olika steg. I generella drag går 
det till ungefär så här. När den som skrivit ett kapitel är 
nöjd gå texten så skickar vi den till vår korrekturläsare i 
projektet. När hon är nöjd skickas texten till den som 
skrivit kapitlet för en gemensam koll med 
korrekturläsaren, som oftast har en del kluriga frågor, 
såsom ”Hur tänkte du egentligen när du skrev detta!?”
Till de tre första kapitlen hade vi ytterligare en 
korrekturläsare som kollade igenom texten ytterligare en 
gång, men det ser det inte ut som vi kommer att ha till 
nästkommande kapitel.
Nästa steg har varit att skicka ut det till gemenskapen som 
fick komma med synpunkter. När det kom tillbaka var det 
två korrekturläsare som gick igenom alla synpunkter, totalt 
var det 118 punkter som granskades.
När det är gjort börjar texten ta form för ytterligare ett par 
kontroller, och sen börjar texterna bli klara får vi hoppas. 

Review and input – Respons på utkast. 
Under maj månad skickade vi ut de tre första kapitlen till 
gemenskapen för påseende och bad om input. Det var väl 
ingen direkt rusning att svara på frågor om utkasten, men 
det vi fick in var väldigt värdefullt och mycket tacksamt.

Format & design 
Att göra en bok betyder att man behöver trycka den, och för att trycka den behöver man göra en 
massa saker. Såsom bestämma: Format, papper, inbindning, omslag, sidantal, därav färgsidor, 
försäljningspris, upplaga med mera. 
Vidare behöver vi bestämma det mer grafiska som typsättning och omslaget. Till detta har vi en 
liten grupp i projektet som jobbar med dessa uppgifter. Vi hoppas att snart kunna ha de 
ekonomiska delarna klara, som till största delen händer på detta arbete,  för att kunna varsko RSK 
om det. (det är de som ska betala för kalaset är det tänkt)

Hjälp oss med boken 
Har ni material liggandes hemma som ni tror skulle kunna vara till hjälp är ni varmt välkomna att 
sända det till oss. Det vi speciellt är intresserade just nu av är dokument från de tidiga distrikten 
och när regionen var ny samt dokument som berör samarbete med andra länder under de tidiga 
åren. Vi vore även tacksamma om ni kunde sända bilder från de tidiga åren i NA.

I Gemenskap
Torgny –Projekt; Historiebok, PHB
Malmö – juli 2016
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På gång i service! 

         Vi hoppas att du har 
ha# 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 
oktober! 

……………………………………

http://www.navastra.org
mailto:magasin@navastra.org?subject=
http://goo.gl/forms/DDQ6ciJF9P
mailto:magasin@navastra.org?subject=
http://goo.gl/forms/DDQ6ciJF9P

