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Tradition elva 
 
Detta är en tolkning av Anonyma Narkomaners el!e 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.

"Vår linje i offentliga relationer grundas på 
attraktion snarare än på marknadsföring. Det är 

nödvändigt att vi alltid behåller personlig 
anonymitet när det gäller press, radio och film..”

När vi möter offentligheten, d.v.s. människor utanför vår egen 
gemenskap, för att föra vårt budskap vidare lovar vi inget. Vi 
utfäster inga löften om att vi har lösningen på allt. Vi försöker 
bara vara dem vi är och visa på att det går att leva drogfri trots 
allt, ett gott exempel på någon som vill förbli drogfri vad som 
än händer. 

Vi marknadsför oss inte som många andra marknadsför sina 
varor och tjänster med att locka med utfästelser och 
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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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överdrifter. Vi försöker helt enkelt attrahera de som vill ha det som vi funnit, genom att tillhandahålla 
möten med en anda av tillfrisknande och gemenskap där vi erbjuder ett sätt att bibehålla en drogfri 
livsstil, ett hållbart sätt att leva. 

Vårt sätt att leva drogfria har spridit sig över hela världen på alla språk och kulturer, till män och 
kvinnor oberoende av etnisk tillhörighet, sexuell läggning, ekonomisk eller social bakgrund, vårt 
programs framgång talar för sig självt. Vi behöver inte marknadsföra det, vi behöver bara visa på det 
och erbjuda det till den som vill ha det, genom att tala om vilka vi är, var vi finns och vad vi gör. Det är 

viktigt att beroende som vill ha vad vi har att erbjuda kan finna oss men vi måste alltid behålla vår 
personliga anonymitet.

När vi gör det förhåller vi oss till vår omgivning med personlig anonymitet särskilt när det gäller press 
radio och film. Vi är bara budbärare och det är vårt program som är vårt budskap. Vi är alltid bara 
förespråkare för oss själva vi representerar aldrig vår gemenskap som individ, särskilt om vi är i 
offentliga sammanhang där vi kommer i kontakt med media. Vårt fokus skall alltid vara på budskapet, 
inte personen.

Piet dB

Börja med stegen 
Hej, jag är en beroende och jag heter Jenny.

Jag vill börja med att tacka alla som gör service i Never Alone och för att jag blev ombedd att skriva 
ett bidrag. Mitt tema är hur kom det sig att jag började skriva i stegen? Jag har fått fundera en del på 
det. Det kan först verka som en väldigt enkel fråga eftersom stegen är en så grundläggande del av vårt 
program men det är inte självklart att någon börjar skriva i stegen bara därför, så jag har fått leta lite i 
min historia för att hitta mitt svar.

Jag är född och uppvuxen i Göteborg tillsammans med en syster och en ensamstående mamma, jag har 
inte så många klara minnen från min barndom, men jag har fått höra senare att dom första åren var 
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lyckliga. Det var efter att mina föräldrar skilde sig och min 
mamma gifte om sig som mitt liv kom att präglas mer av våld i 
hemmet, missbruk och rädsla. Mina starkaste minnen från 
min uppväxt-tid är att mina känslor inte var okej, och jag var 
en väldigt känslig tjej så jag fick lära mig snabbt att trycka ner 
och glömma bort känslor och inte prata om mina känslor eller 
upplevelser som kunde uppfattas som känsliga av mina 
föräldrar. Jag kände mig inte hemma hos min familj eller i 
skolan och var väldigt obekväm bland människor vilket 
resulterade i mycket ångest som jag heller inte vågade prata 
om.

Självklart var inte det ett vinnande koncept och tillsammans 
med en ostabil hemmiljö ledde det mig till att jag började 
använda droger i mina tidiga tonår och känslan av att vara 
okej och accepterad gjorde att jag aldrig ens övervägde att 
sluta.

Jag tänker inte uppehålla mig så länge vid mitt missbruk eller 
gå in på så många detaljer men mitt användande fick snabbt 
konsekvenser så som dödsfall, våld, psykoser och trasiga 
relationer och mitt liv var ohanterligt innan jag fyllt 20 men 
det slog mig aldrig att det var drogernas fel, jag trodde att det 
var så livet var för alla!

Dom sista två åren i aktivt beroende var jag väldigt ensam, jag 
vågade inte vara bland andra människor utan låste ofta in mig 
och använde själv, jag var utmärglad, trasig både psykiskt, 
fysiskt och själsligt och hade ingenting kvar. Men jag hade 
heller ingen aning om att det fanns ett annat sätt att leva och 
hade vant mig vid tanken på att dö snart, vilket känns otroligt 
sorgligt när jag tänker på det nu.

I början av 2014 var jag på mitt första möte och grät mig 
igenom större delen av det, det var en kvinna som vände sig 
om när hon delade och tittade på mig under vad som kändes 
som hela delningen och det hon sa handlade om mig! 
Identifikationen fanns där men jag var så rädd för att leva 
drogfri att jag inte vågade gå tillbaka.

I augusti 2014 blev jag inlagd för sista gången (mitt cleandate 
är 15 augusti 2014, min första helt drogfria dag på 14 år, något 
jag är väldigt stolt över) och i den desperation jag kände då 
bad jag om hjälp och fick en behandling av soc. I den 
behandlingen ingick att gå på möten två gånger i veckan och 
det fanns två personer i min grupp som var väldigt engagerade 
i NA redan och gick på möten även på sin fritid och deras 
entusiasm smittade av sig på mig men jag var väldigt rädd för 
att delta i möten och prata inför så många människor, jag 
kände mig fortfarande väldigt otrygg i min drogfrihet och 
litade inte på människor.
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På gång! 

Gu#branna konventet | 
Ti#sammans i Stegen

Midsommarkonvent i 
Piteå – Enkelhet är nyckeln

NA Dalarna presenterar 
årets sommarfest
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Men slutet på min behandling närmade sig och jag skulle klara mig utan det stödet varje dag och 
paniken satte in. Jag var fullständigt på det klara med att jag skulle börja använda igen om jag inte 
gjorde något annorlunda, om jag bara gick tillbaka till samma platser, människor och aktiviteter som 
jag hade innan jag blev drogfri så skulle jag börja använda igen inom kort, så mycket visste jag. Så jag 
tog mod till mig och började gå på möte på min fritid också och delade om hur rädd jag kände mig 
men att jag verkligen inte ville börja använda igen, jag ville inte dö längre men jag stod inte ut med mig 
själv heller. Och då hände något som ofta händer i NA, ett av miraklen i programmet om du frågar 
mig, kvinnor slöt upp 
runt mig och gav sina 
nr och sina råd och 
bad mig att öppna 
möten med dom, det 
finns speciellt en 
kvinna från den här 
tiden som betydde 
och betyder väldigt 
mycket för mig och 
hon blev också min 
första sponsor.

Hon sponsrade i NA’s 
program och ville att 
jag skulle skriva i 
stegen, jag hade 
egentligen ingen 
aning om vad det 
innebar och förstod 
inte allt som sades på 
möten heller men jag 
var så villig att 
förändra mitt liv att 
jag hade gått med på vad som helst så länge det höll mig drogfri.

Stegen förändrade allt för mig, helt plötsligt fick jag utlopp för mina känslor och dom blev lyssnade på 
av min sponsor och jag fick utforska och bearbeta vad som hänt tillsammans med henne. Jag fick titta 
på alla rädslor som drivit mig att använda hela mitt liv, jag fick välja att förändra mina beteenden och 
attityder och plocka av mina masker och börja våga vara mig själv. Jag menar inte att det är lätt att 
skriva i stegen alla gånger men det är där som förändringen har börjat ske, för mig iallafall.

När jag skriver detta har jag varit drogfri i 2 år 9 månader och 14 dagar, jag har bytt sponsor men 
skriver fortfarande i stegen, för jag är tacksam för utvecklingen som jag får genom att göra det, jag har 
en bostad, en sund relation med en fantastisk man, ett jobb och ett tillfredsställande liv och inget av 
det hade varit möjligt utan NA och stegen.

Hade jag inte jobbat med mig själv och mina försvar, beteenden och defekter hade jag aldrig mognat 
till en person som kan vara en kollega, flickvän, vän, hyresgäst eller sponsor. Idag känner jag mig okej 
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Det är egentligen svaret på frågan om hur det kom sig att jag började skriva i stegen 

Ett helt liv med droger i kombination med desperation över situationen och en önskan 

om att sluta använda. Jag ville ha ett nytt liv och var villig att jobba för det.
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med att vara jag, vissa dagar mer än andra givetvis men jag 
älskar mig själv i grunden och jag känner mig accepterad och 
älskad av människorna i mitt liv, utan att behöva använda 
droger och det har också stegen hjälpt mig med annars hade 
jag aldrig varit kapabel att ta emot den kärleken.

Stegen är och har varit min livlina och jag rekommenderar alla 
att skriva i dom, det är där tillfrisknandet finns och det är där 
jag mognar som människa och förbereds på att möta livet på 
livets villkor och jag är evigt tacksam till NA s 12 steg!

Tack igen för att jag fick skriva här och jag önskar er alla ett 
lyckligt och kärleksfullt tillfrisknande!

Med Kärlek 
Jenny

Jag en tillgång? 
Självacceptans  
Hej, Jag är en Beroende som heter Roger. Efter att inte längre 
orka hata mig föll jag – djupt djupt den 1:a februari 1994. 
Botten slog emot hårt men det fanns inte längre något val om 
jag ville överleva. Skamdriften var stark, självföraktet starkt 
och hoppet nästan dött då – ett andligt uppvaknande en dörr 
öppnades och jag gick in i rummet. Där satt ni – ni som visste 
vem jag var – hur kunde ni veta det?                                          
Jag var inte längre ensam. Ni visade vilken väg ni gick och bjöd 
in mig att följa med – Mig! Men jag var väl inte värd det? Jo, 
Du är värdefull sa ni men jag trodde er inte men följde till 
trots med er på darrande ben och rädd för vad som skulle visa 
sig och mer skulle visa sig. 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12, jag skrev och skrev och sakta men 
säkert började skamdriften avta och den vackra bedårande 
Människan ta form i Mitt inre. En acceptans började växa, en 
acceptans av mina tillkortakommanden som människa och 
kanske ännu mer befriande, en acceptans av mina tillgångar. 
ETT MIRAKEL! Jag en tillgång? VA!? Jo, Jag en tillgång… 
Sitter nu här och har satt ord. Jag kan säga att jag inte älskar 
alla mina tillkortakommanden men de är en bit av Mitt unika 
Jag. Jag har dem men de styr mig inte på långa vägar såsom de 
en gång gjorde, idag är det tillgångarna det fokuseras på. 
Fokus på att möta Dagen – Ta Emot Livet – och Ge Tillbaka. 
Jag har fått SJÄLVACCEPTANS… Tack NA! 

Roger.W
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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 
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 
augusti!

Jo, ni var som Mig!
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Miracle Happens 
Följande är en översättning ur ”Miracle Happens” (sid. 46-7) som är en litteratur om Anonyma Narkomaners 

historia. Det är ett utdrag ur kapitlet ”By(a en ny grund” som skildrar de tidiga ansträngningarna av våra 

pionjärer ti# medlemmar för att skapa en ny grund för en ny gemenskap. Tidigare hade försök ti# detta gjorts utan 

större "amgång av medlemmar som Jimmy och andra. Detta var en tid av sociala och politiska omstä#ningar i 

USA som starkt påverkade synen på droger och beroende.

NA startar igen 

Mitt i en social omvälvning och 
förändring var Anonyma 
Narkomaner upptagna med att 
lägga en grund för de kommande 
åren. För de tidiga medlemmarna 
som Jimmy, var en sak kristallklart: 
denna nya version av NA måste 
helt enkelt följa traditionerna, 
annars skulle den gå under som alla 
andra. Faktiskt så hade det under 
de sista åren av det föregående 
årtiondet (1940-talet), dykt upp 
grupper registrerade som 
”Anonyma Narkomaner” över hela 
landet. Förutom New York och 

Cleveland rörelserna, hade någon 
version av NA uppstått i Louisiana och andra lokalområden. Som Jimmy senare kom att säga, det enda 
som skiljde NA i södra Kalifornien från de andra rörelserna var en ökad förståelse: våra tidiga 
medlemmar hade lärt sig läxan av sina tidigare erfarenheter och hade tydligt sett nödvändigheten av 
att följa våra traditioner. I detta ljus har alla olika och diverse NA rörelser i slutändan bidragit till 
utvecklingen av programmet som vi känner den 
idag. I deras försummelse att följa principerna 
som hade utvecklats i AA, hjälpte dessa tidiga 
försök att skapa en ny gemenskap som 
vägledning för NA´s framgång i San Fernando 
Valley.

Återfödelsen av NA började i slutet av 1959. 
Någon gång efter den kopp kaffe Jimmy och 
Sylvia delade, startade de om mötena på 
Moorpark och Rhodos tillsammans med Penny 
K, och började ta itu med problemet om bristen 
av litteratur. Sylvia var engagerad i att hjälpa NA 
att växa och hon ville göra det hon kunde för att 
hjälpa. Hon och Jimmy satt och skrev ett antal 
enskilda bitar som skulle lägga grunden för 
programmet som vi känner den idag. I kort följd 
skrev de under 1960 "Vem är en beroende?" 
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"Vad kan jag göra?" "Vad är Anonyma Narkomaners program?" "Varför är vi här?" och "Tillfrisknande 
och återfall" och 1961 skrev de "Vi tillfrisknar". Förutom ett par stycken som senare lagts till i 
avsnittet "Hur det fungerar", blev detta material sammanställt i vad som blev känt som det li#a vita 

hä!et. Jimmy fick en AA vän som arbetade på ett tryckeri att trycka ut häftet för den spirande 
gemenskapen till en låg kostnad. När de trycktes 1962, fanns det tre möten i veckan i Sun Fernando 
Valley.

Under tiden spreds ryktet att NA var återigen tillbaka med formatet som först började hösten 1953 
och att det anslutit sig till traditionerna. Några som sa att de aldrig skulle återvända till Anonyma 
Narkomaner, som Pepe A, började hitta tillbaka, och grupperna började växa. Dessutom tillkom nya 
medlemmar som kom att stanna, medlemmar som Russell C. och Gene H. bland andra.
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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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