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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 2 | APRIL 2017

Kära läsare. Never Alone har nu publicerats 
i  ett och ett halvt år. Vi i redaktionen är 
väldigt tacksamma över att få göra denna 

service. Vi hade dock uppskattat feedback 
från er läsare för att få en bild av vad ni 

tycker och hur vi ska fortsätta. Skicka gärna 
er feedback till oss på 
magasin@navastra.org. 

I	tacksam	service	

Redak/onen	

Första sidan på NA tidning från 90-talet
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Tradition tio 
 
Detta stycke om den tionde 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. 

Det en ära och ett privilegium att få skriva om traditionerna utifrån mitt eget perspektiv som 
en beroende till en annan. Det är ett av många sätt jag kan dela med mig av det jag har fått 
genom Anonyma Narkomaners program. Det är också ett sätt att vara delaktig i andra 
medlemmars tillfrisknande samtidigt som jag tar ansvar för mitt eget. Traditionerna är vår 
gemenskaps rättesnöre, stadgar eller regler som har givits oss genom dyrt förvärvade 
erfarenheter. Och den tionde traditionen lyder:  

"Anonyma Narkomaner har ingen åsikt i yttre frågor,  
därför bör NA:s namn aldrig dras in i offentliga tvister.”

Den tionde traditionen hjälper oss att inte hamna i osämja med vår omvärld eller i oenighet med 
varandra. Vi har ju bara ett huvudsyfte och det är att hjälpa den beroende som fortfarande lider 
att finna det vi funnit. Och det är det som vi är bra på och där vårt fokus skall vara. Om vi skulle 
ha olika åsikter om alla offentliga, politiska och religiösa tvister som pågår runt omkring oss hela 
tiden så skulle mycket få beroende nås av vårt budskap. 

                                                                                         Det har gett oss respekt och beundran från 
många olika delar av samhället, både religiösa och professionella. Även från dem som använder 
helt andra metoder och har en annan uppfattning om beroende än vad vi har. Därför att vi inte 
har någon åsikt om vad andra gör eller inte gör. Vi vill bara prata om oss själva för att göra tydligt 
vilka vi är, vad vi gör och var vi finns. Idag finns vi över hela världen, på alla kontinenter, talar alla 
språk och våra medlemmar har alla olika religioner eller en tro på en kraft starkare än dem själva 
så som de själva vill definiera den. Vi är inte bundna vid några religiösa dogmer eller politiska 
uppfattningar. Vi väljer inte sida och vi lämnar inga rekommendationer till något annat och vi 
ställer inga garantier eller lovar något. För vår överlevnads skull har vi inga åsikter i yttre frågor. 

Det är inte ovanligt att jag blivit tillfrågad om vad NA har för åsikt i sprututbytesprogrammet 
eller vad vi tycker om andra liknande frågor som rör den politiska debatten kring oss beroende. 
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Vi har bara åsikter om oss själva och det vi gör.
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Det kan då vara svårt att inte ta till orda och göra sin 
personliga åsikt hörd. Men vi måste vara mycket 
vaksamma och hålla tillbaka våra personliga åsikter vid 
dessa tillfällen och tänka på hur viktigt denna tradition är 
för vår enighet och överlevnad. Vi kan då bara prata om 
vad vi gör, vilka vi är och var vi finns samt påminna våra 
vänner om att vi bara har ett huvudsyfte och det är att 
föra budskapet om tillfrisknande vidare till den beroende 
som fortfarande lider. Genom att hålla möten öppna så 
att de kan få vad vi har fått, tillfrisknande genom ett nytt 
sätt att leva drogfria.

Denna tradition är bara tillämplig för oss som en 
gemenskap. Den sätter inte munkavel på oss som 
individer. Vi är givetvis tillåtna att ha egna åsikter om vad 
vi vill och vi får också yttra dem när vi vill men inte i 
NA:s namn eller när vi utför uppdrag för NA.  
I NA tror vi starkt på den personliga friheten och vill att 
våra medlemmar skall vara starka och fria individer. Vi 
vill inte att det skall finnas några som helst restriktioner 
på individen. Vi uppmuntrar medlemmar att ha egna 
åsikter och att utveckla förståelse och engagemang för 
livet på livets egna villkor. Att vara engagerade och 
produktiva medlemmar i det samhälle vi lever i. Men när 
vi talar i NA:s namn är det viktigt att vi intar en neutral 
ställning och respekterar vår tionde tradition och inte 
låter oss dras in i offentliga tvister.

Tack vare vår neutralitet så har också beroende från alla 
hörn av vårt samhälle och vår värld funnit oss via religiösa 
ledare, sjukvårdspersonal, poliser, kriminalvårdare, lärare, 
apotekare, journalister, anhöriga och många andra i 
samhället.

Piet dB

Att bli en del av samhället 
När jag ser på hur mitt liv ser ut idag och jämför med 
hur det såg ut när jag först kom till NA kan jag inte 
undgå att bli förundrad, tacksam och helt ärligt, en 
smula förvånad. För en utomstående betraktare skulle 
förmodligen mitt liv framstå som rätt normalt och 
vanligt. Jag är 32 år, pluggar på högskola, har ett 
extrajobb, två barn, en hobby, vänner och så vidare. 
För min egen del är ingenting av det jag har idag 
självklarheter. Givetvis kan jag ibland ta det för givet, 
jag går inte runt varje stund av varje dag med en 
förvånad min och förundras över att det (oftast) finns 
pengar på kontot och mat i kylen. Men ibland gör den 
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På gång! 

Välkommen till talar dag i 
Jönköping

Kom och fira Valborg 2017 
med oss i Anonyma 

Narkomaner Västerås & 
Mälardalens distrikt

Ölandsgruppens årliga 
talardag

Vi har genom NA en kraft som alla delar av 
vårt samhälle kan respektera och vända sig till
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sig påmind – den genuina känslan av tacksamhet. Den kommer 
när jag sitter på ett möte, när jag skriver i stegen, pratar med 
andra tillfrisknande beroende, hjälper en nykomling, eller som 
härom veckan – när jag hittar ett gammalt kort på mig själv 
från tiden innan NA. Den där tjejen på kortet, hon med röda 
ögon och mycket smink. Hon som tänkte att hon aldrig skulle 
hitta någon som kunde älska henne för den hon var, hon som 
aldrig skulle bli mamma, aldrig få ett jobb och som var så 
korkad att hon aldrig skulle kunna utbilda sig till någonting 
vettigt. 

Den där självbilden jag hade när jag kom in i rummen gav sig inte av så lätt alltså! Den var 
rejält fastnaglad och skapade en massa rädslor. Till en början vågade jag ”bara” gå på möten. 
Jag undvek kontakt med andra NA-medlemmar, framförallt de kvinnliga och höll mig mest 
för mig själv. Samtidigt var jag rädd för att kliva tillbaka ut till aktivt beroende. Till slut blev 
den ena rädslan starkare än den andra och jag skaffade sponsor, började arbeta i stegen och 
göra service. Ganska tidigt i mitt tillfrisknande fick jag ett jobb. Jag var LIVRÄDD för att 
mina kollegor skulle få reda på min bakgrund och var ofta oärlig om jag fick frågor om mitt 
privatliv. Mitt arbete blev återigen ett sammanhang där jag isolerade mig, men nu hade jag 
tack och lov tagit steget in i NA och gemenskapen blev min fristad. I min hemmagrupp och i 
relationen med min dåvarande sponsor började jag våga visa vem jag egentligen var, både för 
mig själv och andra. Genom att jag arbetade med stegen kunde jag se att de där 

föreställningarna jag hade om mig själv inte stämde. Sakta började jag känna att jag ville saker 
med mitt liv och inte bara det – jag började se att det faktiskt kunde vara möjligt att 
genomföra. En stor förändring kom när jag hade cirka sju år i tillfrisknandet. Ända sedan jag 
var liten har jag älskat att spela teater och stå på scen, en passion som såklart gick förlorad i 
mitt aktiva beroende. När jag kom in i NA tänkte jag att det där inte var något för mig 
längre. Sanningen var egentligen att jag inte vågade prova. Efter sju år av att ha arbetat med 
mig själv i NA blev lusten att göra något jag älskar starkare än rädslan för att möta en massa 
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Hon var jag och hon hittade, tack och lov, till 
Anonyma Narkomaners program.

Det första faktiska NA-mötet ägde rum 
den 5 oktober 1953. Mötena hölls på 
måndagar, Jimmy K var öppnare och 
kaffekokare.
 Jimmy K, var en av de starka 
drivkrafterna bakom  NA som vi 
känner det idag. 
Idag finns över 67 000 veckovisa möten 
i 139 länder och med litteratur översatt 
till 49 språk

En NA grupp

Ur NA Sverige historia bok

http://www.navastra.org
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”normala” människor och riskera att misslyckas eller 
inte passa in. Jag anmälde mig till en teaterkurs och 
idag, fyra år senare är teatern en stor och viktig del 
av mitt liv. Samma sak var det med min utbildning. 
Till slut var jag så jäkla trött på att betrakta mig själv 
som korkad och anmälde mig till ett program på 
högskolan. Jag var livrädd till en början, tänk om jag 
fattar allt fel, tänk om alla andra är smartare än jag, 
tänk om jag misslyckas. Idag har jag pluggat i 3,5 år 
och

För mig har det krävt, och kräver ibland fortfarande, 
mycket mod att ta steg ut i samhället och 
sammanhang som inte är NA. Det modet får jag 
genom att fortsätta gå på möten, göra service, jobba 
i stegen, ha kontakt med min sponsor och mina 
vänner i gemenskapen. NA är grunden i mitt liv. Jag 
gillar mitt liv idag och jag gillar mig själv! Rädslorna 
finns där fortfarande, men med hjälp av programmet 
kan jag se, acceptera och hantera dem. Tack för att 
jag fick dela med mig, jag är en beroende som heter 
Linn.

Gud som jag uppfattar Gud 
I början på slutet av mitt liv som aktiv beroende så 
fick jag ett missfall och som med allt annat på den 
tiden så hanterade jag det genom att tända på så fort 
som möjligt. Det blev fullt ös några dygn tills allt 
helt plötsligt stannade upp och jag var med om en 
väldigt, om en drogpåverkad, stark andlig upplevelse 
där Gud bevisade för mig att Gud finns. Vissa delar 
av det minns jag fortfarande helt klart. Det jag fick 
med mig från den upplevelsen var att Gud menade 
att jag skulle sluta ljuga och sluta dricka. Med min 
dåvarande syn på mig själv och mitt användande så 
tyckte jag själv att jag var väldigt ärlig om jag 
jämförde mig med alla andra jag umgicks med och 
varför sa Gud att jag skulle sluta dricka? Det är väl 
ändå drogandet som gav mig de värsta 
konsekvenserna? Det var först när jag kom på mitt 
första NA möte 2-3 år senare som polletten trillade 
ner. Jag måste bli ärlig mot mig själv om mig själv 
och att alkohol också är en drog för det var ju först 
när jag insåg det och slutade dricka som jag kunde 
sluta tända på förbli drogfri. 
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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 
Juni!

Under min tid i tillfrisknande har min uppfattning om 
Gud varit under ständig uppdatering kan man säga. 

      ingen av mina ”tänk om-tankar” har hittills 
visat sig ha någon förankring i verkligheten.
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I början var jag livrädd för människor, fylld av skuld och skam och helt oförmögen att ens se en 
annan människa i ögonen. Men på möten kunde jag sitta längst bak närmast dörren och bara 
lyssna på er andra och få det hopp som jag så desperat sökte. 

och för mig var det superviktigt för jag visste ju att Gud fanns och det fick mig att känna mig helt 
säker på att det var här Jag skulle vara. En psykolog hade säkert sagt att jag var psykotisk och det 
var jag nog också, men under den perioden när jag inte klarade av att umgås med någon annan än 
min dotter utan att få mer eller mindre panik så var relationen till Gud den mest levande 
relationen jag hade och kunde känna mig trygg i. Allt eftersom min drogfria tid växte och jag 
började känna mig mer och mer trygg med andra NA medlemmar så fick jag en mer balanserad 
relation till Gud. Åren gick och jag började 
känna mig ganska trygg även utanför NA. 
Jag hade skaffat mig ett arbete där jag 
dagligen hade kontakt med andra 
människor och min rädsla för dom 
minskade och hindrade mig inte längre för 
att göra det jag ville göra i mitt liv. Mitt 
behov av att söka stöd hos Gud för att 
klara av att möta livet på livets villkor avtog 
nästan helt. 

När livet senare blev tungt började jag 
tvivla på om det ens fanns någon Gud, det 
kanske bara var mina psykoser och om det 
verkligen finns en Gud varför finns det så 
mycket elände? Med det tvivlet kom också 
tvivlet på programmet, är detta verkligen 
min väg? Nu när jag varit drogfri så länge 
kan jag väl klara detta på egen hand? Men 
som tur var så var jag så pass välprogrammerad att jag oavsett mina känslor och tankar fortsatte 
att gå till min hemmagrupp, pratade med min sponsor, skrev i mitt steg och fullföljde mina 
serviceuppdrag. Under en H&I workshop på ECCNA i Burmingham vände det, dom läste upp ett 
brev från en NA medlem som var både HIV och Hepatit C positiv som satt på livstid med droger 
omkring sig 24/7 men ändå hade hittat tillfrisknandet och var så himla tacksam för det. Det blev 
den käftsmäll jag behövde för att hitta min Tacksamhet igen. Jag fick till mig att det inte längre 
handlar om vad jag kan få utan om vad jag kan ge tillbaka. Jag har ju redan fått ett fantastiskt liv 
allt tack vare Gud och NAs program och nu är det min tur att ge tillbaka det jag själv har fått. 

Idag väljer jag att se att det är så Gud verkar i mitt liv. 

Hanna-Sara
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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 juni!

Jag hörde er läsa om och dela om Gud som ni uppfattar Gud

En NA grupp
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Var med och fira Anonyma Narkomaner 
i Sveriges 30 år jubileum.  

25-27 AUGUSTI 
2017 

FRYSHUSET 
MÅRTENDALSGATAN 2-8 

www.nasverige.org/na30 
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