Tillägg till AA i Sveriges protokoll SK2011.
Underlaget från utskott 4 avseende punkterna AA i framtiden och Konferensens tema
kom tyvärr inte med i protokollet. Underlaget redovisas nedan.
AA i framtiden
Efter att ha läst punkt 11d ur SK 2010 protokoll, instämmer vi i allt som är sagt där.
Dessutom vill vi att FR kompletterar med nedanstående punkter.
• Vi behöver bli mer synliga, upp från källaren. Vi har ett bra och enkelt budskap som vi kan
sprida.
• Information till tredje person bör vara proffsigt utförd. Viktigt att vi höjer ”statusen” på
alkoholismen som sjukdom. Den är dödlig.
• Ta med fler medlemmar på våra krets/ regionsmöten, fyll bilen! Då sprids informationen
internt om vad AA är och hur det fungerar.
• Använd vår gemensamma välfärd kontinuerligt i grupperna.
• Anonymiteten innebär inte att vi är hemliga. Det är AA´s program som är det viktiga.
• Vi måste vara ödmjuka mot nykomlingar, av alla slag. Insikten att de är alkoholist kan dröja ett
tag.
Konferensens tema
Temat är på många nivåer. Land till land, kontorspersonal till kontorspersonal, etc. etc.
Viktigt att vi hjälper nya AA länder att få ”stora boken,” på sitt egen språk. Det är att bryta ner en
gräns. Även talböckerna är sådant som bryter gränser.
Utskottet delade med sig av sina egna erfarenheter, av att bryta och övervinna sina egna upplevda
gränser och barriärer. Båda i det vanliga livet och i AA sammanhang.
På gamla ”öststatssidan” pågår för närvarande en uppbyggnad av det sociala skyddsnätet.
Kunskapstörsten är stor och samarbetspartners söks i alla lägen.
Vi måste också acceptera att alla inte klarar av att gå över barriären, programmet passar inte alla.
Gränsen kan upplevas vara för hög.
Gränser kan vara livsviktiga att sätta upp, dels för vår egen nykterhet, och även för att inte
möjliggöra till fortsatt drickande. Vi måste sätta gränser mot det sjuka.
Vi kan aldrig sätta upp gränser för när nykterheten ska inträffa, när andra har fått nog.
Vi är alla tacksamma till att några har satt gränser mot vårat drickande. Tuff kärlek!
Lidandet i en alkoholist familj har inga gränser. Det förstör hjärna och hjärta på dem som
inte dricker.
Tillfrisknandet har heller inga gränser, om vi gör de handlingar som krävs.

