Rapport fra 18:nde ESM-mødet i York d.16 -18 oktober 2015.
- Gør det enkelt –

Velmødt på Park Inn York havde vi, delegerede tid til registrering, indlogering og at gå rundt og hilse på
hinanden. Vi fik vores program, landerapporter mv. udleveret. Vi var 45 -50 delegerede fra 25 lande, som
efter kaffe og uformel snak samledes i den store sal Henley Suite.
ESM – mødet i York blev åbnet af Roger Booth sekretær for GSO i Storbritannien. Efter velkomst og
oplæsning af traditionerne, fik vi en kort orientering om de kommende dages program. Herefter fremlagde
en delegat fra hvert land, hvilke højdepunkter hvert land havde haft siden de sidste ESM møde. Hver
delegeret var tildelt 2 minutter.
Lotte fra Østrig havde fået opgaven at aflægge rapport fra WSM, hvilket hun gjorde på bedste vis. Efter
aftensmaden fortsatte præsentationen af de europæiske landes højdepunkter. Aftenen blev afsluttet med
sindsrobønnen.
Lørdagens arbejde begyndte med komitearbejde. Vi blev opdelt i tre komiteer, der skulle arbejde med den
tredelte arv:
Service, Enhed og Helbredelse.
Til hjælp til at bearbejde ovennævnte emner var der stillet nogle spørgsmål, som vi i komitéerne skulle
forholde os til.
Service
1.
Har man i dit land diskuteret eller brugt social media/internet for at bringe budskabet videre?
Især blev det pågældende lands officielle hjemmeside brugt til at til at videre formidle budskabet til den
lidende alkoholiker, og stort set alle lande var i gang med at udvikle deres hjemmesider.
Hovedparten af de repræsenterede lande udtrykte bekymringer over både anonymitetsbrud og mangel på
at kunne håndtere/ kontrollere det, der foregik på de sociale medier.
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Skype blev nævnt som en mulighed for kontakt mellem sponsor og sponsee eller mellem en gruppes
medlemmer.
Der var dog en bred enighed om, at vi bør huske fordelene og betydningen af at mødes ansigt til ansigt, når
vi kommunikerer. Teknologi er nødvendigvis ikke hele svaret.
2.
Alt flere mennesker, som har andre afhængigheder end alkohol, tilslutter sig AA –møder.
Del jeres erfaringer om dette. Hvordan sikrer I jer, at mødets fokus er alkoholisme? Hvordan minimerer I, at
der bliver talt om andre afhængigheder til møderne?
Der var bred enighed om, at diskussioner om andre afhængigheder ikke var acceptabel til et AA møde. Det
forvirrer og ændrer formålet med mødet. Det kan dominere mødet. Det er derfor vigtigt, at AA mødet
indledes med, at formålsparagraffen oplæses. Det kan være en hjælp for alle, at det er en ”stærk ”
mødeleder, som kan holde fokus. Der var enighed om, at nævnte forhold ikke var et problem inden for AA.
3.
Diskuter emnet rotation på alle niveauer i servicestrukturen.
Der var bred enighed om, at rotation på alle serviceposter er vigtig. Det er af afgørende betydning, at vi
tillader alle andre medlemmer også at yde service. I nogle lande var det svært at få nye medlemmer ind på
ledige serviceposter. Herunder følger nogle af de forslag/ udsagn, som kom frem under diskussionen.




Ingen arrogance –lad vær med at tro det kun er dig, der kan løfte opgaven
Vær ikke grådig og rag poster til dig
Der blev foreslået, at ledige poster forblev ledige, hvis der ikke var ansøger til de pågældende poster.

4.
Hvordan starter vi grupper i et område, hvor der ikke er nogle grupper i forvejen?
De fleste havde erfaring med at etablere nye AA grupper. Nogle væsentlige faktorer, der havde betydning i
dette arbejde med at starte grupper er:





Sørg for tilgængelig litteratur
Sørg for at nye grupper får litteratur billigt eller gratis
Sørg for at nye grupper figurerer på mødelisten
Vær tålmodig

Komiteen valgte Rita Moretti Italien som ordstyrer til det 19:nde ESM møde i ESM Servicekomite og Dag
Hilmarsson, Island som suppleant.
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Enhed
1.
Inviterer dit land observatører fra andre lande til jeres konference?
Har dit land fået invitation fra andre landes konference?
Hvordan sker det?
Hvad er fordelene?
De fleste lande inviterer observatører fra andre lande og er dermed også selv blevet inviterede til andre
landes møder. Hvorledes betalingen for deltagelse og for ophold fordeles mellem værtsland og besøgende
er lidt forskellig. Enkelte observatører betaler ud af egen lomme.
Fordelene med at bruge observatører er: at dele erfaring og derved få nye ideér.
2.
Hvordan kan et gruppemedlem i et land, arbejde med en anden lignende gruppe i et andet land for at derved
udvikle grupperne gensidigt?
Der findes ikke nogle formaliserede arrangementer mellem grupper fra forskellige lande. Der er dog flere
eksempler på uformelle arrangementer mellem grupper. Der findes uformelle arrangementer i f. eks. ferie
og forretnings - sammenhænge. Endvidere samarbejdes på tværs af lande, hvor sproget er næsten det
samme.

3.
Hvordan kan landene bygge bro mellem lokale grupper og det næste led, i Danmark regionerne?
GSR´ s rolle er at være nøglen til god kommunikation, dette trods ikke alle grupper har en GSR. Det er vigtigt
at sponsorere folk ind i service. At have en service håndbog og guidelines er ligeledes af stor betydning. En
god kommunikation til og fra GSO kan ikke fremhæves nok.
4.
Vores 7 tradition beder os om at være selvforsynede.
Hvordan bør strukturen handle om nogen i AA accepterer donationer udefra?
Ingen donation udefra bør accepteres. Første tiltag bør være at tale med den gruppe eller den person som
har modtaget donationen.
5.
Foreslå et emne for det 19:nde Europæiske Service Møde?
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Princip foran person blev foreslået.
6.
Foreslå ordstyrer og suppleant til det 19:nde Europæiske Service Møde?

Komiteen valgte James Spanien som ordstyrer for ESM – Enhed komite til det 19:nde ESM – møde. Marjatta
K. Finland blev valgt som suppleant.

Helbredelse
1.
Hvilke faktorer bremser AA´ s udvikling i dit land?
Nogle lande, specielt de skandinaviske, nævnte, at det sociale hjælpearbejde kan være en faktor, som
medvirker til, at alkoholikeren bliver fastholdt i at drikke. Kirker, behandlingscentre tjener penge på den
lidende alkoholiker og rapporterer derfor i visse tilfælde negativt om AA.
Nogle professionelle inden for medicin, uddannelse og kirker opfatter desværre AA som en sekt.
Endvidere ses af og til interne stridigheder i AA, mangel på god kommunikation og mangel på sponsorering
ind i service.
2.
Bliver ateisters eller agnostikers behov dækket i tilstrækkeligt omfang i AA litteraturen?
Den Store Bogs kapitel 2. synes at dække emnet i tilstrækkeligt omfang. Endvidere fremkom følgende
udtalelser i løbet af diskussionen:




Lad os koncentrere os om alkoholismen mere end det religiøse aspekt.
Find løsninger og respekter nye medlemmers tro. Enhver persons løsning kan være forskellig.
Gud eller åndelighed kan være en hjælp til at reducere et ego. Det er hvordan vi giver løsningen
videre som gør forskellen.

3.
Er der gjort nogle forsøg at udgive en DVD (el.lign.), som forklarer, hvordan AA kan hjælpe at udføre og
opretholde en ædruelighed?
Majoriteten af landene har ikke lavet nogle egne DVD´er, dog har flere lande lånt DVD –udgivelser, som er
blevet suppleret med egne tekst oversættelser. Storbritannien har udgivet en kort tegnefilm som Danmark
har fået tilladelse til at bruge. Irland har lavet en DVD. Fremstillings omkostningerne var dog høje. Der blev
også nævnt muligheden for biograf reklame om AA som annonceform i pauser.
4.
Diskuter placeringen af online AA medlemmer i strukturen?
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Online møder kan være en god idé. Det er afhængigt af, hvordan disse praktiseres.
Komiteen valgte Kornelia Z. FRA Letland som ordstyrer for det 19:nde ESM i komiteen for Helbredelse og
Sune H S., Danmark blev valgt som suppleant for komiteen.

Lørdagen fortsatte med en masse åbne diskussioner bl.a. om AA havde brug for et brand, svaret på
spørgsmålet var både ja og nej. De fleste mente dog nej med begrundelsen lad os holde det enkelt. Hvilket
jeg er enig i.
Næste punkt på dagsordenen var forskellige workshops.

Workshops
Temaerne for de tre workshops var:




Fungerer AA?
Hvordan hjælper vi de nye medlemmer?
Hvordan bringer vi budskabet videre uden for AA …. I fængsler, på hospitaler og i skoler?

Til at behandle disse temaer var der ligeledes stillet forskellige spørgsmål
Fungerer AA?
1.
Del din erfaring fra dit land, fungerer AA?
Her følger nogle af de udsagn, som fremkom i forbindelse med debatten af ovenstående spørgsmål.



Hvis AA grupperne er velfungerende, så kan vi altid få medlemmerne til at ville gå ind i service og
påtage sig et ansvar.
AA fungerer, hver gang fængsler og andre institutioner vælger at samarbejde med AA.
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Vi har indset at vi stadigvæk i flere lande har en udfordring i at nå de unge mennesker i AA.

2.
Vælg et tema for det 19:nde ESM Workshop
Hvorledes kan vi Inddrage de unge medlemmer i Service?

3,
Vælg en ordstyrer og en suppleant til det 19:nde ESM Workshops
Pawel, Polen blev valgt til ordstyrer og Brit Norge blev valgt til suppleant.

Hvordan hjælper vi nye medlemmer?
1.
Alle deltagere i workshoppen udtrykte, at det nye medlem er mødets vigtigste person. Flere fortæller, at de
vælger at give deres telefonnummer til den ny ankomne. Nogle lande har fastlagte procedurer for, hvordan
de modtager de nye medlemmer. Der er en udbredt holdning om, at gamle medlemmer i gruppen ikke skal
tale for meget om trin, traditioner eller sponsorskab – de skal bare sørge for, at personen føler sig
velkommen, accepteret og godt tilpas. Medlemmerne bør fortælle om deres egen erfaring omkring det første
trin. Det er ligeledes vigtigt at give det nye medlem skreven information i form af små pjecer, mødeliste mv.
Nogle gamle medlemmer vælger ligeledes at tale med vedkommende før og eller efter mødet.
2.
Vælg et tema for det 19:nde ESM Workshop
Sponsorskab i AA
3,
Vælg en ordstyrer for det 19:nde ESM Workshop Sponsorskab i AA
Marjatta Finland blev valgt til ordstyrer samt Brian Storbritannien til suppleant.

Hvordan bringer vi budskabet videre uden for AA?
1.
Del din erfaring med at bringe budskabet videre uden for AA?
Listen af institutioner som AA samarbejder med i de fleste lande er her nævnt i flæng:
Behandling centre, fængsler, hospitaler, halvvejs huse.
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Dommere, skoler, tandlæger, socialarbejdere, biblioteker.
Læger, sygeplejersker medicin studerende, politi etc.
Informationen kan gives gennem:






Præsentationer
Workshops
Informations – møder
Almindelige møder
Information i medier

Class A (ikke alkoholikere) er meget effektive med at bringe budskabet videre.
2.
Vælg et tema for det 19:nde ESM Workshop
Forståelse av Princip før person.
3.
Jasna Slovenien blev valgt til ordstyrer og Jürgen, Tysk Talende Europa som suppleant.

Præsentation af Komiterapporter.
Herefter blev det tid til præsentation og diskussion af komiterapporterne. Efter aftensmad var der to
delegerede, som kom med deres hver især personlige indlæg omkring temaet:
Gør det enkelt.
Lørdagen afsluttedes med sindsrobøn.

Søndag morgen blev der arbejdet videre i de tre respektive workshops og resultaterne blev sidenhen fremlagt
og diskuteret.

Næste WSM.
Det 24:nde Verden Service Møde finder sted I New York i dagene 23-27.okt 2016, temaet er:
En verden – et AA – Et hjertens sprog
Jürgen blev valgt til at fremlægge ESM - rapporten ved WSM i New York 2016, Sune blev valgt som suppleant
til at fremlægge den ved Jürgens fravær.
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Her næst følger et udpluk af landerapporter:

Hattepenge:
Følgende lande har en høj dækningsprocent,
Island 90 %
Irland 88 %
Litauen 66 %

Vigende litteratursalg
Der er vigende litteratursalg i flere lande.
Fængsler
AA har grupper eller arbejder med kontakt til fængsler i flg. lande.
Danmark, Norge, Italien, Storbritannien Slovakiet, Østrig, Litauen, Malta, Ukraine og Portugal.
Hvordan får vi unge mennesker til at vælge AA?
Dette er et aktuelt spørgsmål i flere lande, som der kan og bør arbejdes videre med.
Hvordan følger vi med den teknologiske udvikling uden at bryde anonymitet mv?
Dette er et spørgsmål, som alle er optaget af, vi mangler gode svar.
Sune
1 års International delegeret.
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