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Tradition nio 
 
Detta stycke om den nionde traditionen är en !i tolkning av en 

medlem som e"er många års användande slutligen stod vid vägs ände 

och äntligen blev vi#ig att anstränga sig för att få det som så många 

andra hade fått genom NA:s program. 

"NA som sådant bör aldrig organiseras, men vi kan bilda 
styrelser eller kommittéer för serviceverksamhet, direkt 

ansvariga inför dem de tjänar” 

Vi kan inte existera utan att samarbeta. Vi behöver 
komma samman och utföra saker för att kunna 
fortsätta att föra vårt budskap om tillfrisknande 
vidare till dem som behöver hitta det och till dem som 
skulle kunna föra det vidare till dem som vi inte kan 
nå. Vi behöver besöka sjukhus och fängelser. Vi 
behöver affischera och annonsera. Vi behöver svara i 
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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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telefon när någon ringer och söker oss. 

Vi måste hålla våra möten öppna, koka kaffe och ta emot nykomlingen och vi behöver hålla 
kontakt med andra grupper. Vi behöver köpa litteratur till våra möten och vi behöver ha 
pamfletter att lämna till nykomlingen. Vi behöver köpa och sälja litteratur. Vi behöver ta hand 
om vår möteslokal och upprätthålla en god relation till vår hyresvärd. Det är ganska många 
saker vi måste göra för att det skall fungera och för att den beroende som fortfarande lider 
skall finna det vi funnit och för att vi skall kunna hålla våra möten öppna i en anda av 
tillfrisknande. 

Det är inget vi kan göra ensamma eller själva. Vi behöver organisera oss i arbetsgrupper eller i 
styrelser som får i uppdrag att utföra dessa specifika arbetsuppgifter som krävs för att vi skall 
kunna fungera. Ibland kan det vara för att arrangera en fest, en talardag, ett konvent eller 
något annat som vi gör för att glädjas med varandra, för att attrahera nykomlingar eller för att 
tala om vilka vi är, vad vi gör och var man kan hitta oss. 

Gruppen väljer sina förtroendevalda som tjänar gruppen och som är ansvariga inför dem som 
valt dem – d.v.s. gruppen. Liksom distriktet väljer sina förtroendevalda tjänare, regionen väljer 
sina och världen väljer sina. I distrikt-, region- och världenservice så finns det en hel del olika 
arbets- och projektgrupper. Men alla dessa är till för och ansvariga inför dem de tjänar det vill 
säga medlemmarna. I NA delar vi med oss på många olika vis, vi delar våra erfarenheter vår 
styrka och vårt hopp, vi lägger en slant i korgen efter möten men vi delar också med oss av vår 
tid och anstränger oss för att gruppen skall fungera. 

Det är och skall alltid vara en organisation som tjänar dess medlemmar och det enda 
huvudsyfte vi har är att föra vårt budskap om tillfrisknande vidare till den beroende som 
fortfarande lider. Därför är alltid det viktigaste elementet i vår organisation ”gruppen och dess 
möte” d.v.s. medlemmarna. Det är mötet som är kärnan i vår organisation. 

Våra gruppers ansvar är att tillhandahålla möten med en atmosfär av tillfrisknande för såväl 
nykomlingen som har en önskan att sluta använda, som för de befintliga medlemmarna.  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 det kräver att 
vi är organiserade i en servicestruktur som fungerar. Service gör vi inte ensamma, alltid 
tillsammans.

Piet dB
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NA är inte en organisation som styrs av makt ovani!ån.
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Jag blev vuxen i NA 

Hej! jag heter Emilie och jag är en beroende. Jag har 
nyss fyllt 30 år och har växt upp i NA kan man säga, 
åtminstone gått från ungdom till vuxen. Det är något 
som jag är stolt över och har mycket nytta av. Att ha 
fått möjligheten att lära mig att leva efter andliga 
principer efter min bästa förmåga så pass ung.  Min 
drogfria tid är 11 år och 6 månader. Det har varit en 
resa som har handlat om både professionell, personlig 
och andlig utveckling. Framförallt är jag drogfri trots 
med och motgångar. Jag var strax över 18 år när jag 
klev in i programmet för att testa det på riktigt. Med 
riktigt menar jag att följa rekommendationerna, gå 
regelbundet på möten, ha en sponsor och arbeta med 
stegen. Jag hade då varit på några möten innan detta 
via en behandling och trodde någonstans djupt inne 
att NA kunde vara något för mig. Mitt första möte var 
i Jönköping och jag var ca 16-17 år gammal, jag minns 
inte exakt. Jag kommer ihåg det mötet som att det 
vore igår. Jag var livrädd men tyckte att det fanns 
något där. Det var en kvinna där som är drogfri än 
idag som delade om att hon kom ung till NA och 
började göra service för att lära känna människor och 
komma in i gemenskapen. Jag var inte redo att sluta 
men tänkte att detta verkar bra men inte nu. Jag 
älskade ju droger då och även om konsekvenserna 
hade blivit stora så var det fortfarande kul. 
Åtminstone så lurade jag mig att tro det i alla fall. Jag 
kom hem och började använda mycket snart igen. 
Denna gång var det inte roligt längre. 

 Jag blev till slut inlåst med ett LVU på låst 
behandling för att sedan komma vidare till en 12-steg 
behandling. Detta blev början på mitt drogfria liv med 
NA som grund. 

Sedan denna tid har jag gått igenom de 12 stegen och 
utvecklats massor från den lilla rädda flicka som jag var. Jag 
har slipat bort några av mina defekter eller åtminstone ned 
även om de kommer upp till ytan mellan varven. Jag har i 
perioder gjort en hel del service och genom det har jag fått ge 
tillbaka en del av det NA gett mig. Det som jag inte ska sticka 
under stolen med är den tillväxt som person jag gjort när jag 
utsatt mig för NA-service. Jag är så tacksam för alla 
människor i NA som tror på mig och alltid stöttar mig. Det är 
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På gång! 

Välkommen ti# 
servicekonferensen i Skara

Välkommen ti# Trysil i 
Norge

Sveriges första helg-retreat 
i Lund

Jag led men kunde inte sluta av egen kra" och 

försökte knappt därför. Beroendets kra" var för 

starkt inom mig
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det vi gör med varandra. Vi är den kärleksfulla familjen som vi 
alla kanske inte haft. Även om min familj i många lägen 
verkligen är bra så är stödet från NA-vänner något jag aldrig 
skulle vilja vara utan. 

Jag började plugga ganska snart efter att jag blev drogfri och 
det ena har lett till det andra. Efter plugg kommer jobb och 
visst är jag bara i början av en karriär som jag drömde om 
innan jag kom med i programmet. Jag vågade nog bara tro på 
att jag skulle kunna få ett jobb, inte att jag skulle kunna får en 
utbildning och ett mera kvalificerat arbete. Vägarna är sällan 
raka och det är de inte för mig heller, men när jag ser tillbaka 
på det livet som jag hade och vad jag nu har kan jag inte mera 
än att vara tacksam. Tacksam för att jag har ett stabilt liv, ett 
stabilt tillfrisknande med många fantastiska människor 
omkring mig en utbildning som ger mig en ekonomisk trygghet och en känsla av att bidra med något. 
Jag är i dag en självständig och självförsörjande person som jag är mycket stolt över. Detta hade aldrig 
varit möjligt utan ett program. Om jag får önska mig något idag så är det att jag ska fortsätta känna så 
här inför programmet resten av mitt liv så at jag kan fortsätta vara drogfri och utvecklas både andligt 
och personligt. 
Tack för att jag fick möjligheten att skriva denna text och tack NA för allt !
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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@nasvastra.org eller 
klicka på denna länk http://goo.gl/forms/DDQ6ciJF9P 

Nästa nummer kommer i april!
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