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Anonyma Alkoholister är en gemenskap av män och kvinnor, som delar
sina erfarenheter, sina förhoppningar och sin styrka med varandra för att
söka lösa sitt gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna från
alkoholism.
Det enda villkoret för medlemskap i AA är en önskan att sluta dricka.
AA kräver inga inträdes- eller medlemsavgifter. Vi är självförsörjande
genom egna frivilliga bidrag. AA har ingen anknytning till någon
religion, politisk organisation eller institution, ej heller till annan rörelse
av något slag. Vi deltar inte i offentliga debatter och framträder varken
som förespråkare för eller motståndare till något annat.
Vårt främsta syfte är att hålla oss nyktra och hjälpa andra alkoholister
att uppnå nykterhet.
Copyright ©: A.A. Grapevine Inc.
Tryckt med innehavarens tillstånd.

Deklaration om enighet
Jag är ansvarig …
Detta är vi skyldiga AA:s framtid:
Närhelst, varhelst någon ber
Att sätta vår gemensamma
om hjälp
välfärd först;
vill jag att AA alltid
att upprätthålla enighet i
ska finnas till hands,
gemenskapen,
och för det är jag ansvarig
ty våra liv är beroende av
(Torontodeklarationen – huvudtemat vid
AA:s 35-årsjubileum i Toronto, 1965,
AA:s enighet, liksom våra
kallas också Ansvarighetsdeklarationen.)
efterföljares liv.

AA Servicekontor
service@aa.se
www.aa.se
tel.: 08-642 26 09
telejouren: 08-720 38 42
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Tolv koncept för världsservice
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Förord
Den här boken handlar om service i AA.
Service är ett av grundelementen i AA:s program.
Att göra service i AA innebär att vara villig att lägga ner tid, energi och
i viss mån även egna pengar. Våra medlemmar gör ett ideellt arbete
men vi har ett system som innebär, att de frivilliga tjänarna får ersättning för resor och logi i samband med tjänaruppdrag.
För att möjliggöra service har AA Sverige ett Servicekontor, med
anställd personal, som ser till att telefonförfrågningar besvaras, att litteratur utges och distribueras, att ekonomin sköts väl och att kontakter
upprätthålls med AA i andra länder och med huvudkontoret i New
York.
AA-gemenskapen
Vilka föreställningar ger begreppet AA-gemenskap? Tänker vi på enskilda AA-vänner, deltagarna i hemgruppens möten, AA Sverige eller
den världsomspännande AA-gemenskapen? Alla dessa definitioner är
möjliga och meningsfulla – och kanske upplever vi dem olika eller i
varierande grad under olika skeden av vårt tillfrisknande. Anonyma Alkoholister är ju en gemenskap av medlemmar från alla samhällsskikt,
män och kvinnor med olika bakgrund och olika erfarenheter av alkoholismen.
Det gemensamma är att AA har blivit en omistlig del av livet, för
att kunna leva nyktert. För att alla ska känna sig trygga i AA, har alla
traditionsenliga AA-grupper världen över samma grundläggande värderingar och samma målsättningar. Servicestrukturen binder samman
grupperna till den världsomspännande gemenskap vi har idag. Genom
kretsar, regioner, länder och världsdelar knyts vi samman till en fungerande helhet av självständiga och likvärdiga AA-grupper. Strukturen
ger oss möjlighet att överleva som en samlad och enig rörelse och kan,
på olika vägar, sprida budskapet om en möjlighet för alkoholister att
tillfriskna.
Hur förvaltar vi arvet?
För att AA-gemenskapen skall förbli livskraftig behöver vi nya medlemmar. Femte Traditionen säger ”Varje grupp har endast ett huvudsyfte - att föra budskapet vidare till de alkoholister som fortfarande lider”. Den är livsviktig, i ordets rätta bemärkelse, för gemenskapen som
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helhet och för den enskilde medlemmen. Vi skall förmedla budskapet
om AA som en möjlighet till den alkoholist som vill ha hjälp.
Gemenskapen globalt består, 1 januari 2014, av 115 350 grupper.
Genomsnittligt har AA ökat med ca 1700 grupper varje år sedan starten 1935. Varje dag har i genomsnitt 4–5 nya AA-grupper bildats! Det
verkar som om vår servicestruktur har fungerat bra i praktiken.
För att den skall fortsätta att fungera behöver vi, var och en, dra vårt
strå till stacken. Service är kärnan i AA-gemenskapen, både i grupp och
globalt.Genom service kan vi behålla vårt ovärderliga arv och föra det
vidare till nya generationer av alkoholister. Kunskap om servicestrukturen och villighet att delta med det jag kan i vårt gemensamma servicearbete är nyckeln till fortsatt överlevnad.
Servicehandboken
AA har en mycket informell struktur med ett minimum av organisation, regler och bestämmelser. Att det har blivit så beror helt och hållet
på hur rörelsen växt fram och på de erfarenheter och misstag som gjorts
under resans gång. Men en viss servicestruktur har dock AA. Hur ser
den ut, hur bemannas den och vilka regler och bestämmelser gäller för
att Tredje Legatets utfästelser om service skall kunna uppfyllas? Det är
det som denna Servicehandbok handlar om. Handboken innehåller ett
antal riktlinjer och rekommendationer rörande serviceaktiviteter i AA:s
alla delar, hur dessa verksamheter definieras, styrs, finansieras samt hur
gemenskapen informeras.
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