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Tradition åtta 
 
Detta stycke om den åttonde traditionen är en fri tolkning av en 
medlem som efter många års användande slutligen stod vid vägs ände 
och äntligen blev villig att anstränga sig för att få det som så många 
andra hade fått genom NA:s program.  
Nu, efter att ha levt drogfri i många år med hjälp av steg och 
traditioner är det fortfarande viktigt för mig att dela med mig, vara 
delaktig och gå på möten. Vårt program fungerar genom det 
terapeutiska värdet av att en beroende delar med sig till en annan. 
Och det är den röda tråden i vår åttonde tradition.

"Anonyma Narkomaner skall förbli icke professionellt men våra 
servicecentra kan anställa personal för speciella uppgifter” 

Jag beundrar de flesta professionella som hjälper och 
stöder oss beroende. Jag tänker på alla de läkare som 
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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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räddat mig när jag varit nära att stryka med av en eller annan orsak. När jag kraschat bilar, ramlat 
ner från tak, blivit påkörd, tagit överdoser, listan kan göras lång. Jag är också tacksam till 
terapeuter, advokater, poliser, socialsekreterare och kuratorer som hjälpte till att hålla mig vid liv, 
tills dess att jag hade kraft och villighet att själv hitta till NA.

När jag kom till NA fanns där andra beroende som hade genomlevt samma helvete som jag själv 
hade gjort men nu hade de funnit ett nytt sätt att leva. Det var just det som kändes så fantastiskt 
och starkt, här fanns det överlevare som kunde förklara min sjukdom för mig. De pratade om sin 
sjukdom så att det kändes verkligt, äkta och var trovärdigt. De berättade om sina liv så att jag 
kunde känna igen mig. Jag kunde identifiera mig, jag blev villig att söka en ny identitet som drogfri, 
på samma sätt som de hade gjort. 

Jag är tacksam att det inte fanns läkare och andra professionella på NA när jag kom in genom 
dörrarna, där var andra beroende som var precis som jag. Läkare och andra professionella 
yrkesverksamma kan gå på möten för att de är en beroende på samma villkor som jag men inte för 
att utöva sina yrken. Yrkesverksamma professionella är inte skyldiga att följa våra traditioner i sin 
yrkesutövning. Traditionerna är inte skrivna för samhället, de är skrivna för oss som grupp och 
gemenskap. 

När vi pratar om att våra servicecentra kan anställa personal för speciella uppgifter pratar vi om att 
anställa personer som gör sådant som vi vanligtvis inte gör på våra möten men som måste göras för 
att vi skall kunna följa lagar och regler och fullfölja det som vår gemenskap har bett oss göra som vi 
inte klarar av att göra själva på grund av brist på kompetens och mänskliga resurser. 

Vårt världsservicekontor har ett femtiotal anställda med olika yrken för att kunna förvalta våra 
immateriella tillgångar så som vår litteratur. Vi förvaltar den genom att trycka, lagerhålla, sälja och 
distribuera den över hela världen på ett femtiotal olika språk. Men vi tillgodoser också hela världen 
med service och håller gemenskapen stark och vital så att den beroende som fortfarande lider kan 
ta del av vårt budskap, om att en beroende vilken beroende som helst kan sluta använda droger och 
finna ett nytt sätt att leva. För att klara av att göra det behöver våra olika servicecentra anställa 
lagerarbetare, revisorer, växeltelefonister och många andra yrkesgrupper som kan behövas för att 
fullgöra gruppernas krav på service och för att grupperna skall kunna föra budskapet vidare i sin 
grupp, i sitt distrikt och sin region. Våra anställda kan ha en titel som beskriver dess yrke och de 
arbetar för NA och följer våra traditioner precis som våra medlemmar gör. Men vi sätter aldrig en 
titel på våra medlemmar, våra medlemmar är och förblir alltid en beroende. När vi som medlemmar 
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På NA är vi alla jämlika oavsett yrke, drogfri tid, sexuell läggning, etnicitet, ålder, social status, vilket 
jobb vi har eller inte har. Vårt program fungerar genom det terapeutiska värdet av att en beroende 

delar med sig till en annan.
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gör något för NA gör vi alltid det av frivillighet, vi gör det 
vi gör för att sprida vårt budskap, utan tankar på personlig 
vinning eller personligt godkännande, på så sätt förblir vi 
alltid icke-professionella.

Piet dB

Processen att tala 
Hej! Jag är en beroende som heter Linda!
Jag blev tillfrågad av min sponsor att dela med mig av 
min process till att dela.
Tacksam för att få berätta hur det var för mig så 
tackade jag ja.
Jag kan bara berätta min egen historia och hoppas att 
någon därute kan ha nytta av den eller känner igen sig 
och kan finna hopp att kanske själv tala någon dag.

Min process började redan för 12 år sedan då jag för 
första gången blev tillfrågad att tala, jag kommer ihåg 
hur rädd jag blev och tackade genast nej. Det tog 
några år, jag gick på konvent och

Frågan kom igen förra året då det var konvent på Fårö, 
jag var lika rädd som för 12 år sedan och tackade än en 
gång nej. Kommer så väl ihåg hur ledsen jag var då jag 
gick från det mötet jag skulle delat på.
Gick på ett maratonmöte som fanns på konventet och 
delade om mina rädslor. Fick stöd och kände mig inte 
lika ensam.
Ytterligare 1 månad gick då jag igen blev tillfrågad att 
tala på en talardag i Stockholm. Det var så nära att jag 
tackade ja denna gång men omständigheter i mitt liv 
gjorde att jag inte hade kraften till att tala denna gång 
heller så jag tackade åter igen nej.

Tiden gick och livet fortsatte på livets villkor, jag 
fortsatte att jobba med mig själv och blev tvungen att 
gå emot mina rädslor i andra situationer. I april nu i år 
blev jag tillfrågad att tala på Gotlands första talardag 
den 20 augusti där temat var NA-symbolen.
Först skulle vi bara vara i vår lilla källarlokal och jag 
såg framför mig högst tio personer och tackade ja. Så 
blev det inte riktigt utan vi var i en större lokal där de 
kom runt 40 lyssnare.

Så började den "riktiga" processen. Jag valde att 
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På gång! 

Välkommen på Nyårsfet i 
västra distriktet!

Välkommen på Nyårsfet i 
Dalarna!

Vinterkonvent

27-29 januari 2017 

Välkomna till nedre Norrlands 
distrikts vinterkonvent

TALARE  MARATONMÖTEN  CAFÉ  DANS  TACOS

Nyårsafton 17:00–01:30

HITTA HIT 
SMU-Gården, Chapmanstorg.   

 KARTA 

Förregistrering 
Swisha till Börge  

 I meddelande ”Namn+NA” 

REGISTRERING 
Registrering görs på plats. 

120kr för en kväll med mat, tillfrisknande 
och kärlek! 

Lokalen tar max 150 personer så vill du 
garantera din plats så går det bra med 

förköp. För mer info kontakta  
Azin (0736-226012) eller  
Börge (0763-107629)

VÄLKOMNA TILL ANONYMA NARKOMANERS  

 NYÅRSFEST 
I VÄSTRA DISTRIKTET

tänkte ibland med lite sorg i mitt hjärta, 
tänk om jag vågat.
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http://navastra.org/nyarsfest-goteborg-31-december/
https://www.nasverige.org/event/valkomna-pa-arets-nyarsfest-dalarna/
https://www.nasverige.org/event/valkomna-pa-arets-nyarsfest-dalarna/
https://www.nasverige.org/event/vinterkonventet-2017/
http://navastra.org/nyarsfest-goteborg-31-december/
http://navastra.org/nyarsfest-goteborg-31-december/
https://www.nasverige.org/event/valkomna-pa-arets-nyarsfest-dalarna/
https://www.nasverige.org/event/valkomna-pa-arets-nyarsfest-dalarna/
https://www.nasverige.org/event/vinterkonventet-2017/
http://www.navastra.org


www.navastra.org Ett magasin från  Anonyma Narkomaner

förbereda mig med hjälp av min underbara sponsor på olika sätt. Vi hade en bestämd tid i 
veckan då jag ringde och vi läste litteratur tillsammans som vi delade om. Jag hade ett litet 
block där jag under tidens gång antecknade citat och tankar som kom upp till talet. Vi hade 
också morgonmöte och tiondestegsmöte på telefon som var väldigt värdefullt. Blocket eller 
fusklappen som jag tänkte ta med till den stora dagen blev bara längre och längre och slutade 
på 19 sidor.

Jag har haft med mig talet i mina tankar till och från nästan varje dag sedan april. Två veckor 
innan jag skulle tala fick jag veta att jag skulle tala om "självet" i NA-symbolen.
Självet som hade styrt mig under alla år att inte tala av rädslor vad ni skulle tycka men den 
största domaren var nog jag själv.

Dagen kom och jag satt på morgonen med min sponsor och läste upp min långa fusklapp.
Jag tog med mig den men vände aldrig blad, kommer ihåg mitt hjärta som satt i "halsgropen" 
när jag satte mig men efter en liten stund ramlade det ner på rätt plats och det bara flödade på.
Jag är ändå glad och tacksam att jag förberedde mig som jag gjorde det var kanske det som 
gjorde att "fusklappen" inte behövde användas, det bara kom det som skulle från hjärtat.
Jag tittade ut på alla och kände bara kärlek.
Nu i efterhand är jag så tacksam att jag tackade ja till slut när min tid var inne för att tala.
Vi gör det tillsammans, tack för att jag får vara en del av NA.

Hoppet i en cell 

Hej. Jag är en beroende som 
heter Anton. 

År 2009 gick jag på mitt 
första möte och det gjorde 
ett starkt intryck på mig. 
Jag minns det fortfarande 
ganska tydligt trots att jag 
samtidigt tände av. Men jag 

har inte varit drogfri så länge. I efterhand har jag förstått att jag fortfarande trodde på och 
ville göra det på mitt eget sätt. År 2012 blev jag beviljad behandling, jag hade kapitulerat inför 
drogerna men jag återföll i beteenden. På grund av det blev jag häktad, strax efter min 1 års-
dag.

Jag satt med fulla restriktioner och fick endast ha kontakt med präst, frivård, advokat – och 
Anonyma Narkomaner. Jag fick ringa min sponsor gratis, en rättighet jag tog till vara minst en 
gång om dagen. Det höll mig flytande. 
Dessutom började jag be, ofta, till något 
jag började få en uppfattning om. Så man 
kan säga att jag under den tiden kom i 
kontakt med min Gud. Min 1års-
nyckelring hängde jag på väggen i cellen 
och den lös med sitt sken på nätterna. Jag 
var livrädd och grät mycket, jag ville inte 
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hamna i fängelse. Min kärleksfulla sponsor ordnade så 
att en medlem i NA kunde komma till häktet och 
lämna en Basic Text. Den läste jag från pärm till pärm. 
Dessa tre saker, min sponsor, Basic Text och att be 
bidrog till en någorlunda hanterlig tillvaro.

När jag senare skulle vidare till anstalt

På anstalten skrev jag klart mitt första steg. För då 
jäklar hade jag fattat att jag måste göra det här till  
100 %. Annars slutar det med fängelse, institutioner 
eller död.

Efter muck träffade jag min sponsor för första gången. 
Lämnade över mitt första steg och tog 18 månader 
samma dag. Sedan dess har mitt liv blivit bättre och 
bättre. En tid senare träffade jag personen som 
lämnade boken till mig. Jag tackade honom hjärtligt 
och vi var båda väldigt berörda av denna kära återträff. 
Han hade ju ingen aning om vem han lämnade boken 
till.  Jag hoppas att det sitter någon i sin cell just nu, 
som hittat Basic Texten som jag lämnade kvar – och 
finner hopp.

Idag har jag drygt 4 år. Jag tar ansvar för mitt 
tillfrisknande, har en fantastisk sambo och en 
underbar liten son. Jag känner mig tacksam, 
känslosam, levande och nyfiken på livet. Grunden till 
alla dessa enormt vackra gåvor är att jag sköter mitt 
program där prioritet nummer ett är att tillfriskna. 
Tack NA för att jag får vara med här, utan det är jag 
chanslös.
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NA Sveriges historia blir 
en 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.  

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

Skicka in event till oss! 
magasin@navastra.org 

     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 
Februari!

lade jag boken på bokvagnen i hopp om att 
någon annan som behövde den skulle finna hopp 

såsom jag gjorde.

Guiding Principles 
En bok för studier av våra traditioner. 

Just kommit. Klicka här eller gå till NA Sverige 
Webbshop för att beställa. 
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