
Deltagelse i ESM York 2019. 

 Herunder kommer et fyldigt referat af det komitearbejde og workshops som vi har udført på European 

Service Meeting (ESM).  

I tillæg til dette har jeg fået overblik over alle licenser og nye layout til publikationer af David Rosen, 

Publishing Director, A.A.W.S. Det bør nøje overvejes, om disse nye layout vil være med til at øge 

kendskabet til al den fantastiske litteratur vores foldere indeholder. 

 Jeg stiller mig selv til rådighed overfor grupperne for at komme og dele min erfaring. 

 Komite Service:  

Spørgsmål 1: Hvordan kan vi bruge nye kommunikationsteknologier mere effektivt til servicearbejdet og til 

at sprede budskabet om AA?   

 ”De fleste lande havde erfaring med, at de nye teknologier bliver brugt ekstensivt til at sprede budskabet 

om AA og til at udføre servicearbejde. Selvom mange lande brugte mange forskellige teknologikanaler, blev 

det vedtaget, at forsigtighed og efterlevelse af AA’s principper og traditioner var af højeste vigtighed. 

Kommunikation via e-mail, Viber, Skype og WhatsApp er helt normalt i rigtig mange lande. Det samme gør 

sig gældende for Facebook og Messenger/online chat. Disse kommunikationsveje bliver brugt til at holde 

Hovedservicerådsmøder, regionsmøder, komite/udvalgs- og andre servicemøder. Mange lande har online 

AA møder, hjemmesider med møder og andre informationer inklusive informationsvideoer, 24 timers chat 

service, speaker møder og/eller andre indspilninger på YouTube.                                                                                                                                           

Flere lande fortalte om guidelines for online/internet brug, et land har endda en digital kommunikation 

komite under HSR, der adresserer guidelines og udfordringer ved brug af digital kommunikation.                  

At forfølge brugen af den nye teknologi er nøglen til at fortsætte med at fange det moderne 

kommunikationsbehov. Vær forsigtig med at ikke at ekskludere nogen fra servicearbejdet for ikke at være 

up-to-date med de nye teknologier.”  

Spørgsmål 2: Venligst del jeres erfaring med at drive en landsdækkende telefonlinje.        

”De fleste lande har en 24 timers telefonlinje til at modtage opkald fra folk, der søger hjælp. Disse 

telefonlinjer søger at give den hurtigste assistance til indkommende opkald og sætte dem i kontakt med 

lokale AA medlemmer, hvor det er muligt forsøges det at sætte mænd i kontakt med mænd og ligeledes 

kvinder med kvinder.                                                                                                                                                        

De fleste lande har et fungerende rotationsprincip i forbindelse med servicearbejdet bag disse telefonlinjer. 

Telefonnummeret er annonceret på de enkelte landes hjemmeside, business kort, plakater, foldere og 

flyers. Telefonnummeret på lokale AA medlemmer er som hovedregel aldrig givet ud, men opkald bliver 

gerne returneret. Den mest opgivne information på opkald er mødelokationer og tidspunkter.     

 Spørgsmål 3: Vil jeres land være interesseret i et samlet europæisk AA Konvent? 

 ”De fleste delegerede fortalte at deres lande vil være interesseret i at udforske muligheden for et samlet 

europæisk AA konvent, men var enige om at mere information var nødvendig før nogen samlet beslutning 

kan træffes.                                                                                                                                                                    



Mens der var en positiv atmosfære omkring sådan en event, blev spørgsmålet om hvor mange sådan et 

konvent ville tjene rejst – hvor mange ville rent faktisk have mulighed for at deltage i et konvent af den 

størrelse? Der var helt sikkert masser af erfaring rundt omkring i Europa, og det vil være muligt med et 

samarbejde med AAWS New York, der har drevet sådan et konvent i mange år.                                                  

Der var dog store spørgsmålstegn om, hvem der ville tage fronten i sådan en storstilet satsning, de 

finansielle udgifter mv. Det er et stort projekt og for nogen en tiltalende idè. 

 Spørgsmål 4: Hvordan sikrer jeres lande, at der er en god kommunikation, forståelse og samarbejde 

mellem HSR og de forskellige komiteer/udvalg?       

”At have ansigt-til-ansigt møder, HSR medlemmer i de forskellige udvalg/komiteer såvel som kontinuerligt 

at dele rapporter og referater sikrer den gode dialog mellem HSR og udvalg/komiteer.                                                                                                                

Servicekonferencer og konventer hjælper også til den gensidige dialog mellem disse.”  

Komite Rehabilitering: 

Spørgsmål 1: Hvordan kan vi tiltrække AA medlemmers opmærksomhed til litteraturen? 

”På tværs af landene var litteratursalget generelt stabilt og i enkelte tilfælde stigende, på trods af truslen af 

onlinekonkurrenter såsom Amazon etc. Nye publikationer og nyoversættelser i de forskellige lande har 

sikret et kontinuerligt litteratursalg. De forskellige lande delte erfaring med, hvordan litteraturen havde 

hjulpet dem til at blive ædru og ændre deres liv.                                                                                                  

Nogle delte hvordan litteraturen var brugt som fokuspunkt for deres møde, og at nykommere var opfordret 

til at købe litteratur. Mange lande fortalte deres erfaring med, at Den Internationale Litteraturfond havde 

hjulpet deres udvikling, og at de nu ville give tilbage til fonden. Mange delegerede delte, hvordan det 

åndelige princip med at bidrage til Den Internationale Litteraturfond blev understreget på deres 

Servicekonferencer.”  

Spørgsmål 2: Udgiver og distribuerer jeres land kun litteratur der er Konferencegodkendt? 

”De fleste lande udgiver og distribuerer kun Konferencegodkendt litteratur. Enkelte lande delte erfaring 

omkring, at ikke-Konferencegodkendt litteratur havde medført splittelse.                                                           

Der var et mangfoldigt udvalg af litteratur iblandt de forskellige lande. Specifik litteratur er produceret i 

enkelte lande for at reflektere deres kulturelle behov og udfordringer i henhold til 5. tradition.                

Nogle delegerede nævnte at Storbritanniens folder ”The God Word” var blevet tilpasset deres lande og 

fremhævede herved lande-til-lande samarbejdet som et fantastisk princip.                                

 Spørgsmål 3: Har jeres lande møder om trin, traditioner og koncepter? Ændrer I formatet hvis en 

nykommer dukker op?   

 ”Størstedelen af lande repræsenteret har regulære trin- og traditionsmøder, men konceptmøder var yderst 

sjældne og spredt. De fleste havde erfaring med at møderne i deres lande ville ændre formatet, hvis der 

dukkede en nykommer op til et sådant møde.                                                                                                         

Dog delte enkelte delegerede, at det kunne være ret forstyrrende for kontinuiteten, hvis der var et 

konstant flow af nykommere og ville derfor ikke ændre formatet.                                                                                             

I nogle lande er der deciderede nykommermøder.”   



Spørgsmål 4: Hvordan bliver der lagt vægt på sponsorskab og vigtigheden i at arbejde med trinene i jeres 

land?    

”Der var bred enighed om, at sponsorskab og at arbejde med trinene er udgangspunktet for rehabilitering 

og at leve et ædru liv. Enkelte lande delte om deres mangel på sponsorer, men med den nye generation af 

unge AA’ere var det nu ved at ændres. Erfaringen var at få en sponsor at arbejde med trinene så hurtigt 

som muligt gav de bedste odds for langvarig rehabilitering, dog blev det delt, at der var mange forskellige 

tilgange til dette arbejde.”                                          

 

 Komite Fælleskab:  

Spørgsmål 1: Hvordan forsøger jeres land at tilstræbe at alle niveauer arbejder med en informeret 

gruppesamvittighed?  

”Kommunikation er vital, men ofte er det svært. Information bliver delt på mange platforme også 

elektronisk, men det bliver ikke altid læst. Det blev delt at delegerede, der besøger grupperne personligt 

oftest er den bedste kommunikationskanal. Det kan inspirere til servicearbejdet. Det blev fremhævet, at 

bede om feedback var vigtigt, men kun hvis vi rent faktisk bruger feedbacken.  

Spørgsmål 2: Til åbne møder i jeres land, er der individer med andre afhængigheder, der får lov til at dele 

og tage del i servicearbejdet i jeres gruppe?     

”Individer med flere afhængigheder er velkomne til åbne møder, men bliver ofte bedt om at begrænse 

deres erfaring til alkoholisme og rehabilitering. Enkelte lande starter deres møder med ”The primary 

purpose statement card”. Det blev set som afgørende, at møder generelt talte mere om løsningen end 

problemet. Den generelle konsensus var, at majoriteten af ikke-alkoholikere ikke ville tage del i 

servicearbejdet, men hvor de måtte være interesserede ville ikke være i deres eller fællesskabets 

interesse.” 

 Spørgsmål 3: Er vi for anonyme eller ikke anonyme nok?  

”Der var enighed om at vi var for anonyme, og at vi kan gøre mere for at højne vores synlighed i det 

offentlige rum. Hvert land har et landsdækkende informationsudvalg, men arbejdet er langt og fortsætter. 

Vi vil måske lære mere af hinanden ved at dele vores erfaringer med andre lande? Dette kan forme et 

spørgsmål til næste konference.” 

 Spørgsmål 4: Er AA i jeres land selvstændigt økonomisk? (selfsupporting)  

 ”Alle lande er selvstændige økonomisk. Island har to forskellige budgetter, et til litteratur der finansierer 

sig selv og et til servicearbejdet, der bliver finansieret af Hatten. Resten af lande har en kombination af 

litteratursalg og Hatten. Lande som Rumænien og Tyrkiet er i en position, hvor servicearbejdet i nogle 

tilfælde skal finansieres af dem selv.  

Workshop 1: Del jeres landes erfaring med hvordan vi kan drage fordel af erfaringen fra de roterede 

tjenere?  



”Rotationsprincippet og erfaringen deraf er, hvad der holder vores fællesskab i live. Erfaring blev delt 

omkring vigtigheden af at have ”Servicesponsees”. Herved kan dem, der forlader en rolle dele den ofte 

uvurderlige erfaring. Nogle delegerede fortalte, om dem der ikke ville rotere ud, og hvordan det i enkelte 

tilfælde havde negative konsekvenser for dem som person, for fællesskabet og dets sammenhold. 

Visdommen fra dem der har gået før os er lærdom, der viser os en vej til bedre at udføre vores 

ansvarsopgaver.                                                                                                                                                                    

I lande hvor det er svært at finde nye til servicearbejdet, kan det være en god idé at bruge tidligere 

roterede tjenere og at promovere platforme, hvor de kan dele om deres erfaringer og glæde med 

servicearbejdet, så nye kan blive inspirerede.  

Workshop 2: Del jeres landes erfaring med ”Back to Basics”? 

”Der var to måder at forstå termen ”Back to Basics” på.                                                                                           

Den ene refererer til bogen som Wally P. har skrevet, der dikterer forskellige betingelser for at være ædru. 

Den anden refererer til at komme tilbage til fundamentet i AA programmet (at lave møder, have en 

hjemmegruppe, arbejde med service, tilbyde sponsorskab, arbejde med trinene og at respektere og 

efterleve traditionerne).                                                                                                                                                

Eva S. fra GSO New York hjalp til at klarificere meningen med termen back to basics i en AA kontekst, som 

handler at komme tilbage til hovedformålet (primary purpose). Hun fortalte også, at trinene i programmet 

var forslag. Andre delegerede - fra lande der endnu er i udvikling - er stadig i tvivl om hvad back to basics 

betyder for dem. (de er under udvikling og derfor er det svært at forstå hvad de skal finde tilbage til).                                                                                                 

Nogle lande bruger ikke-Konferencegodkendt litteratur og finder, at metoderne er populære og 

hjælpsomme for mange af deres medlemmer. For størstedelen af de delegerede betyder back to basics at 

arbejde med programmet som nævnt tidligere, og til det behøves ikke andre redskaber end Den Store Bog.  

Workshop 3: Forståelse og udlevelse af de tolv koncepter. 

”På tværs af de europæiske service strukturer er der forskellige arbejdsforståelser af koncepterne fra dem, 

der endnu ikke har oversat dem, til dem der laver workshops. Udviklingen af vores service strukturer 

betyder dog, at koncepterne arbejder hvad enten bevidst eller ubevidst. Det er oftest fra konflikt, at vi 

tager bedst ved lære – ikke kun at vi har brug for koncepterne, men hvordan vi bør bruge dem. Brugen af 

koncepterne hjælper til at gøre gruppen og det enkelte individ trygt, så når vi træffer beslutninger, er det 

ikke bare en person, der fortæller hvad vej vi skal gå, men det er den samlede erfaring af vores globale 

fællesskab.                                                                                                                                                                         

Det sørger for at fortidens visdom bliver efterlevet i vores servicearbejde i dag.                                                 

Trinene blev grundlagt på erfaringerne for de første 100 alkoholikere, traditionerne blev grundlagt på 

erfaringen og fejltagelserne af det tidlige fællesskab, koncepterne hjælper os til at bevare fællesskabet 

fremtid ved at forstå fortidens erfaringer.    

                                                                                                                                                                                           

Tobias D. International Delegeret 


