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Rapport fra Verdens Service Mødet i New York i dagene 23 -27.oktober 

2016. 
Mit navn er Sune. Jeg er alkoholiker og international delegeret valgt for en fire års periode med 

start 2015. Jeg takker AA i Danmark for, at I har givet mig muligheden for at repræsentere 

Danmark internationalt. Også en tak til Henrik som også var delegeret til mødet. 

Om Verdens Service Møderne 

VSM finder sted i lige årstal. De afholdes hver anden gang i New York og hver anden gang et andet 

sted på vores klode. I år blev mødet afholdt i New York. Mødet fandt sted på Hilton Westchester 

Hotel, 1 times kørsel uden for selve New York centrum. Dette sted var valgt af værterne for at 

reducere omkostningerne.  

 

VSM 2016 
Mødet blev om søndagen indledt med et ”Red Ball Meeting”. En bold blev kastet frem og tilbage 

mellem deltagerne, der, når vedkommende havde bolden, fortalte en lille smule om sig selv. En, 

synes jeg, ganske uformel, sjov, og behagelig introduktion af os deltagere til. Herefter forflyttede 

vi os til et større lokale, hvor vi efter en varm velkomst af formanden for General Service Board for 

USA/Canada Terry B. hver især modtog en tyk mappe indeholdende: 

o En oversigt over hvilke emner, der skulle behandles, hvornår dette skulle foregå samt 

hvorhenne, dette skulle ske. 

o Et omfattede materiale i form af både dagsordner, highlights, lande og zonerapporter.  

 

 

 Zonerapporter 
I det følgende forklares kort, hvad der menes med begrebet Zone. Formålet med en zone er at 

give budskabet videre til den lidende alkoholiker i et større område på tværs af nationalstater. 

Zonemøderne afholdes i ulige år og overalt i verdenen. Eksempelvis står SSASM for Sub Saharan 
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Africa Service Meeting. Følgende lande deltager i SSASM: Botswana, Ghana, Kenya, Malawi, 

Namibia, Swaziland, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe. 

Et andet eksempel på en zone er AOSM. Forkortelsen står forstår for Asia Oceania Service 

Meeting. AOSM blev foreslået etableret allerede i 1978 til Verden Service Mødet i Helsinki. Mødet 

blev dog først en realitet 1995, hvor det første møde blev afholdt i Japan. Ved seneste møde i 

Dubai var 13 lande tilstede: Australien, Bangladesh, Hong Kong, Indien, Indonesien, Iran, Japan, 

Mongoliet, New Zealand og Rusland. 

En tredje zone er REDELA. Denne zone består af 21 lande, som repræsenterer 20 

servicestrukturer. Følgende lande deltog i mødet USA/Canada, Mexico, Honduras, Nicaragua, 

Costa Rica, Panama, Columbia, Peru, Ecuador, Bolivia, Brasilien, Uruguay, Paraguay, Chile 

Argentina, Venezuela og den Dominikanske Republik. Zonerne afrapporterer til Verdens Service 

Mødet. 

 

Komiteer 
De delegerede var på hånd blevet fordelt i 4 forskellige komiteer: 

o Agenda komiteen 

o Komiteen Arbejde med andre 

o Komiteen udgivelse af litteratur 

o Politik – Adgang og økonomi komiteen 

 Jeg var blevet placeret i ’Politik –Adgang og Finansierings komiteen’. Inden Verdens Service 

Mødet havde jeg og de andre medlemmer af komiteen modtaget en mail med forespørgsel fra 

komiteens sekretær. Vi skulle tage stilling til, om vi hver især kunne anbefale, at de nye 

ansøgerlande kunne deltage i VSM 2016. Det drejede sig om 3 ansøgerlande, Paraguay, Slovakiet 

og Rusland. Resultatet blev, at Paraguay og Slovakiet kunne deltage. I Ruslands tilfælde var det 

mere kompliceret at finde en løsning. Rusland består af to strukturer kaldet henholdsvis RSO og 

FOAA. Begge strukturer havde hver især sendt en ansøgning om deltagelse i VSM. Komiteen valgte 

at godkende RSO men ikke FOAA. RSO er den struktur i Rusland, der allerede havde fået licens til 

at trykke og distribuere AA-litteratur i Rusland.  

Grundlaget for komiteens arbejde er:  

o Komiteens sammensætning (antal medlemmer, evt. geografisk vægtning)  

o Procedurer (mødefrekvens, ledelse, afstemnings -regler og sagsgang) 

Henrik var blevet placeret i komitéen ’Arbejde med andre’. Fokus for komiteens arbejde var især 

rettet på samarbejdet med fængsler. Komiteen forholdt sig ligeledes til internationalt samarbejde 

samt til hvorledes, der kan informeres om AA hos læger, behandlingssteder, præster og andre 

fagfolk. 
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Lokaliteterne  
Der var et stort lokale til oplæg i plenum. Det blev brugt til: 

o Taler 

o Præsentation af highlights  

o Præsentation af landerapporter  

o Præsentation af zone-rapporter  

o Præsentation af diverse komiteers arbejde 

o Endvidere var der grupperum til workshops og komitemøder 

  

Dagsrytmen 
Dagsrytmen var den samme alle mødedagene. Morgenmad fra kl. 7.00. Start på dagens 

mødeaktiviteter kl. 9.00. Afslutning med fælles middag ca.kl.18.30. Herefter var aftenen fri. Flere 

valgte at knytte mere uformelle kontakter nede i hallen efter dagens arbejde.  

 

Præsentationer: 
De delegerede havde hver især på forhånd fået tildelt en opgave i form af at skulle stille med et 

oplæg/ præsentation til fremlæggelse i plenum. 

 Nedenfor følger et udpluk af præsentationerne. 

 

International Litteratur Fond: Greg T. General Manager for GSO i USA. 
 

Den Internationale Litteratur Fond modtager gerne 

indbetalinger fra de lande, som har økonomisk 

mulighed for det. Lande, som har en begyndende 

struktur og har brug for et skub mht. udgivelse af 

litteratur m.v., kan ansøge fonden om midler. I de 

seneste to år har fonden hjulpet lande med 

genoptrykning af Den Store Bog og anden litteratur. 

Det drejer sig om lande som; Albanien, Bolivia, 

Makedonien, Mongoliet, Nicaragua, Sri Lanka, 

Trinidad, Uganda og Uruguay. Der er desuden udgivet 

AA litteratur på ’nye’ sprog. Eksempelvis er Den Store 

Bog nu blevet udgivet på Twi (Ghana) og Rarotongan (Cook Island). 

I år har Danmark bidraget med et pænt beløb til fonden, kun overgået vores indbetaling i 2014. I 

år har vi indbetalt 12,937 dollars og var dermed topscorer blandt bidragsyderne. Vi bør dog i 
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denne forbindelse huske, at også vi på et tidspunkt, har modtaget hjælp fra fonden. Tidligere har 

fonden ligeledes hjulpet både Grønland og Samerne. 

 

Licenser og oversættelser: David R. AAW.S.  
David Rosen fortalte om de processer, som finder sted i forbindelse med genoptryk af ’gammel’ 
litteratur og godkendelse af ’ny’ litteratur. 
 
I de kommende afsnit, vil der ud for hver præsentation stå, hvilket land, der fremlagde 

præsentationen. 

 

De sociale medier i AA 
o Fordele: Danmark (præsentation findes i Bilag 1). 

o Ulemper: Australien 

o Den nye udvikling og sikringen af anonymiteten: Tjekkiet 

Ovennævnte punkter kan fungere som et godt værn eller god beskyttelse af både personer og AA. 

Der bør anvendes: en separat konto, et alias, deltag kun i beskyttede og private grupper, brug bcc. 

i forbindelse med e-mails (skjult kopi) af adresser og vedhæft ikke fotografier af personer.  

 

Helbredelse uden ego og stolthed kommer gennem ledelse 
o Tolv Trin viser vejen: Ecuador 

o Tolv Traditioner i praksis: Norge 

o At følge de Tolv Koncepter: Irland 

Oplægget handlede om den åndelige udvikling og om, hvordan samvittigheden kan udvikles 

gennem AA´ s Tolv Trin ikke mindst gennem kontakten med en højere magt. 

Det blev nævnt, at tradition 1-5 handler om grupperne, principperne og lederskab som helhed. 

Tradition 6 og 7 handler om penge og økonomisk uafhængighed. Tradition 8,9 og 10 handler om, 

hvordan fællesskabet bør udvikles. Tradition 11 og 12 handler om, hvordan vi kan beskytte vores 

fællesskab. 

Koncepterne hjælper enhver betroet tjener med at tage beslutninger. Koncepterne sikrer ligeledes 

det enkelte medlem retten til at deltage i service samt retten til at klage, hvis medlemmet ikke 

synes, at tingene fungerer forsvarligt. Vi har alle et ansvar for at beskytte den servicestruktur, vi 

har i AA, og vi er altid beredt at videregive opgaven til andre. 

 

AA uden grænser: Mange sprog, mange kulturer, et unikt budskab  
o Et multisprogligt samfund: Indien 

o Et multikulturelt samfund: Sydafrika  



Verdens Service Møde New York 2016 

6 
 

Jeg har erfaret, at Indien består af 35 stater. Der tales 20 forskellige officielle sprog. Anonyme 

Alkoholikere Verdens Service har hjulpet Indien med at publicere litteratur på 15 forskellige 

regionalsprog. AA Litteratur er nu tilgængelig på sprog som Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, 

Marathi for at blot nævne nogle. Udviklingen af AA i Sydafrika har været en lang og svær proces 

ikke mindst grundet Apartheid. Næste VSM 2018 finder sted i Sydafrika. 

 

Land til land sponsorskab 
o I lande hvor der ikke er en etableret servicestruktur: Polen  

o I lande hvor der er etableret en servicestruktur: Mexico 

Polen er et af de lande, som har bidraget med hjælp til en række lande (østlande), som ikke havde 

udviklet en servicestruktur. Langt de fleste af disse lande har i dag en servicestruktur. Siden 2004 

har lande som Rusland, Ukraine, Belarus, Slovakiet, Tjekkiet, Ungarn, Rumænien, Moldavien, 

Kyrgyzstan, Letland og Litauen været inviteret til Polens årlige Service Konference.  

Mexico har udviklet sig gennem sponsorering fra USA/Canada. Senere har Mexico selv haft 

mulighed for at sponsorere Cuba. Senest har Mexico udvidet sin sponsorering til lande som 

Colombia, Chile og Venezuela. Dette har medført, at Cuba og Columbia nu har en servicestuktur og 

et stigende medlemstal. 

 

Workshops 
Der blev tillige arbejdet i 3. workshops.  

 

Workshop 1  
Hvilke negative følelser (resentment) påvirker individuel helbredelse og gruppens overlevelse? 

Følgende supplerende spørgsmål blev debatteret i komiteen 

o Vær opmærksom på den givne frihed for alle AA-medlemmer og grupper. Er vi i stand til at 

acceptere at ethvert medlem og gruppe har retten til at praktisere AA som de selv ønsker 

det?  

o Hvordan samarbejder dit land som enhed når I viderebringer vores eneste formål, med 

jeres forskellige baggrund og forståelse af program og helbredelse?  

o Set i lyset af 2 tradition, hvordan fokuserer medlemmerne i dit land på at sætte ”princip 

foran person” med tanke på udvikling af accept af at det er gruppesamvittigheden der er 

gældende?  

o Hvor omfattende er praksis af grupperansagelse i dit land? 

 

Workshop 2 
Kommunikation mellem generationer: Lykkes vi med at overbringe AA´ s budskab? Der blev 

debatteret ud fra nedenstående spørgsmål 
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o Hvad gør vi for at sørge for, at AA er tilgængelig for alle, som har et alkoholproblem? 

o Hvad gør grupperne i dit land for at tiltrække deltagelse af helt unge medlemmer? Ældre 

medlemmer? 

o Hvilke forskellige kommunikationsmetoder har I brugt i dit land for at videregive AA´ s 

budskab? 

 

Workshop 3 
Åndelighed og frivillige bidrag. Tilsvarende tog debatten i denne komite afsæt i nedenstående 

spørgsmål. 

o Hvordan fungerer 7 Tradition når det gælder at viderebringe AA´ s vitale tolv trins arbejde i 

grupperne og i servicestrukturen i dit land? 

o Hvordan tilkendegiver medlemmer og grupper den åndelige værdi af selvhjælp – ” 

taknemlighed i praksis? ”  

o På hvilken måde kan vores ønske om at være til hjælp fratage andre muligheden for at 

praktisere 7 tradition?  

 

Afslutningen på VSM 2016 
Verdens Service Mødet blev den sidste dag afsluttet og lukket med et musisk bidrag fra United 

Nations Singers. Sangerne kom fra forskellige lande og var iført nationaldragter.  

 

Lidt baggrundshistorie og tal. 
Det første Verdens Service Møde blev afholdt i New York i dagene d.9-11.oktober i 1969. Til dette 

møde var der 14 deltagende lande. Baggrunden for tilblivelsen af WSM var følgende. Bill W. havde 

sammen med General Service Board to år tidligere spurgt de lande, i hvilke AA havde fået 

fodfæste, om de havde interesse i at deltage i et kommende Verdens Service Møde. Great Britain, 

Australien, New Zealand, Frankrig, Belgien, Tyskland, Finland, Centralamerika, Sydamerika, 

Mexico, Norge, Sydafrika, Holland og naturligvis USA/ Canada deltog i dette første VSM møde. 

Tallene nu 
o AA findes i ca.180 lande 

o Der findes 63 forskellige GSO kontorer i verden. 

o AA er nu globalt. AA var ved dette VSM repræsenteret af 6 forskellige kontinenter, Afrika, 

Asien, Australien, Europa, Nordamerika og Sydamerika. 

o Den store bog er udgivet på 70 sprog 

o Vi er ca.2 millioner AA-medlemmer i verden. 

o I år 2016 deltog 63 delegerede.  
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Det kommende VSM 2018 
Følgende lande havde ansøgt om værtskabet for VSM 2018: Danmark, Island, Tyskland, Ecuador og 

Sydafrika. Valget faldt på Sydafrika. Verdens Service Mødet finder sted i Durban i dagene d. 6-11 

oktober 2018. Emnet er, Vores Tolv Traditioner: AA´ s fremtid i en moderne verden.  

Dette års Agenda komite anbefaler desuden følgende workshops emner til VSM 2018. 

o Hvordan anvendes internettet på den kloge måde? 

o Sponsorering land og land imellem 

o Lederskab i AA 

Egne refleksioner  
Det har været en oplevelse for livet at få lov at deltage som Danmarks repræsentant i VSM 2016. 

Jeg har oplevet et fællesskab, som lever op til AA ´s ånd. Der var ikke nogle skel mellem rig/fattig, 

ny/ gammel eller noget andet. Det der bragte os sammen, var villigheden til service, kort og godt. 

Jeg bringer god viden med mig hjem som f. eks., at Polen er en rigtig god hjælper og budbringer, 

når det gælder at sponsorere mange af de ”nye” østlande i service. Danmark har ydet hjælp til 

Grønland gennem en årrække. På et tidligere tidspunkt fik vi økonomisk hjælp af Norge i 

forbindelse med køb af den store bog på norsk. Mht. vores spæde servicestruktur var medlemmer 

fra Tyskland behjælpelige.  

Det glæder mig, at Danmark er topscorer som bidragsyder til den internationale litteraturfond. 
Man kan stille sig selv spørgsmålet, om vi har råd til dette? Mit svar er ja! Vi har ikke råd til at lade 
være med at bidrage. Nogle gange står vi bag ved nogen. Andre gange går vi foran, det er også rart 
at gå ved siden af. Det er godt at være i øjenhøjde med hinanden. Jeg fik med egne øjne set, hvad 
et i AA-sammenhæng verdens sammenhold betyder ikke mindst for de nye nationer. Det handler 
om at give og tage på tværs af grænser. Flere af de spørgsmål, som vi arbejdede med i diverse 
workshops, kunne vi selv få gavn af at arbejde med i Danmark. For eksempel mener jeg, at 
følgende debatoplæg, er aktuelt: Vær opmærksom på den givne frihed for alle AA -medlemmer og 
grupper. Er vi i stand til at acceptere at ethvert medlem og gruppe har retten til at praktisere AA, 
som de selv ønsker det?  

Det var desuden overvældende at opleve min sydafrikanske meddelegeredes glæde ved, at valget 

faldt på Sydafrika, som værtsnation for VSM 2018. Jeg vil som afslutning citere Toronto- 
deklarationen: 

”Jeg er ansvarlig, når nogen, noget sted, 

rækker hånden ud efter hjælp, ønsker jeg altid, 

 AA´ s hånd skal være der, og for det er jeg ansvarlig” 

Sune H-S 

Den officielle rapport fra USA forventes at blive fremsendt i februar måned 2017. 
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Efter WSM 
Om fredagen efter selve WSM var der arrangeret en tur for de, som havde lyst, til servicekontoret i 

N.Y med rundvisning og tur i det meget omfattende arkiv. 

Derefter blev vi kørt til Stepping Stones, hvor Bill og Lois W. boede fra 1941 indtil, de døde i hhv. 

1971 og 1988. Deres hjem er derefter blevet overtaget af en fond. AA kan jo som bekendt ikke eje 

ejendom.  

Hjemmet har mere end 15000 artikler, som vedrører Bill og Lois liv. Det står så vidt muligt som da, 

de boede der. Det var en meget følelsesladet oplevelse. Flere af os begyndte ligefrem at græde, 

mest af glæde over, hvad disse to mennesker havde gjort muligt for os. 

  

Bill’s skriveværksted ”Wit’s end” er også bevaret. Det er muligt at sidde ved skrivebordet, hvor han 

skrev bogen 12 trin og 12 traditioner samt masser af artikler til Grapevine. 

Da vi kom tilbage til hotellet sidst på eftermiddagen, var der begyndt at komme folk, som skulle 

deltage i dette kvartals General Service Board (hovedserviceråd) weekend. Det drejede sig om 21 

medlemmer af hovedservicerådet: 14 alkoholikere og 7 ikke- alkoholikere.  

Deres møder starter allerede fredag aften for fleres vedkommende.  

Strukturen for US/Canada er sådan, at de komiteer der findes på deres servicekonference, har et udvalg 

med samme navn bestående af hovedservicerådsmedlemmer. Hvert hovedservicemedlem sidder i 3-4 

udvalg. I udvalgene er der desuden en sekretær, som er en ansat på kontoret. I udvalgene for Offentlig 

information og litteratur sidder der også et udpeget A.A. medlem med særlige kompetencer inden for dette 

område. Det er disse udvalg, der mødes fredag- søndag og kommer med indstillinger til selve 

hovedservicerådsmødet, som afholdes om mandagen. 

Det er vældig interessant, at det hovedservicerådet fortrinsvis beskæftiger sig med, er noget som 

relaterer til servicekonferencen. Og ikke bruger så meget tid på at administrere. Inden møderne i 

udvalgene har medlemmerne fået tilsendt baggrundsmateriale fra sekretæren. I nogle tilfælde 

flere hundrede sider. Som de forventes at have helt styr på.  

Dette er skrivebordet, som Bill og Ebby sad 

ved, da Bill blev gjort opmærksom på, at han 

skulle finde sin egen højere magt (Bill’ s 

historie). 
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Vi fik lov til at overvære nogle af disse udvalg møder og de var virkelig effektive. Der var en 

dagsorden og næsten alle punkter var blevet behandlet i en underudvalg, bestående af nogle af 

udvalgets medlemmer, der havde holdt telefonmøder - flere gange.  

Når udvalget enten ikke kunne blive enige eller ikke kunne nå at behandle et punkt, blev det ”lagt 

på bordet” til næste møde. Hvis udvalget var enige i underudvalgets indstilling, blev dette 

rapporteret videre til det samlede hovedserviceråd. Nogle gange er servicekonferencens udvalg 

formænd også involveret i processen. Og de bliver altid holdt orienteret om, hvad der sker på 

disse møder med hovedserviceråds medlemmerne. 

Selvom jeg blot sad som observatør, blev jeg helt træt af fare fra det ene møde til det næste, og 

jeg havde ikke engang skullet forberede mig. Noget af det jeg lagde mærke til, gennem denne 

weekend var, at der er absolut ingen forskel på, hvad alkoholikere og ikke-alkoholikeres opgaver 

er, og hvordan de udfører dem. 

Noget andet var den kærlige og respektfulde måde der blev talt på. Hver gang en fik ordet, 

startede de med at takke for ordet og takke dem de var uenige med. De gange der blev brugt lidt 

hårde ord, var det om personen selv eller om hele fællesskabets måde at håndtere et eller andet 

på. 

Mellem møderne fik vi mulighed for at tale med nogle af medlemmerne, som var virkelig 

imødekommende på trods af deres hektiske program, og virkede meget glade for vores interesse 

og vores arbejde som WSM delegerede. Jeg forhørte mig hos flere, om hvad de brugte af tid på at 

være medlemmer af hovedservicerådet. Ingen svarede under 20 timer om ugen i gennemsnit. 

Gennem hele weekenden var der også 3 tidligere formænd fra deres hovedserviceråd tilstede. De 

er med i en rådgivende rolle. Såkaldte ”trustee emeritus” eller æresmedlemmer, som villigt bruger 

4 lange weekender om året. 

Søndag var der 1728 (12*12*12) AA møde i forbindelse med frokosten. Dette møde er arrangeret 

af ikke-alkoholikerne. 2 medlemmer er på forhånd blevet bedt om at komme med indlæg om et 

emne, hvorefter der kunne deles fra talerstolen.  

Ved selve hovedservicerådsmødet, som starter mandag kl. 08.30, deltager ud over medlemmerne 

også de ansvarlige for de 2 virksomheder A.A. World services og Grapevine, samt de ansatte på 

kontoret, som har ansvarsområder, der gør, at de er sekretærer i udvalgene. Så her var vel ca. 40 

mennesker plus alle os observatører. 

Det var en kæmpe oplevelse og en megainspiration at se, hvordan man arbejder i strukturen 

herovre. Selvom deres metoder og måder at gøre tingene på, slet ikke kan overføres til vores lille 

struktur, 65 % af verdens AA medlemmer hører under denne struktur, så der var mange ting, som 

vi kunne lære af. Sammen med de erfaringer vi fik fra andre lande, vil denne oplevelse nok 

medføre, at der på kommende servicekonferencer, vil blive udarbejdet forslag og workshop 

emner, som vil kunne gøre strukturen og fællesskabet i AA Danmark endnu bedre. 

Henrik 
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Bilag 1 – Præsentation af fordele ved sociale medier 
 

Social Media in AA: Advantages 

My name is Sune I am an alcoholic and first term delegate from Denmark. It is a pleasure to a 
present the advantages when it comes to the subject Social Media in AA It is, in my opinion, 
important that we are visible on the social media and that our fellowship is up to date in this age 
of technology. AA can communicate through social media and benefit from it. It is crucial that we 
do it in the right way, since there is so many different ways to use the social media. We have to 
choose which media to use and in what degree we want to use it. The information too, has to be 
chosen wisely. 

What is social media and how can we use it? 

Social media can be hard to define correctly, since they are existing in so many varieties. I have 
decided to use the definition found on Wikipedia, which is a Social Media itself. “Media for social 
interaction, using highly accessible and scalable communication techniques. Social Media is the use 
of web-based and mobile technologies to turn communication into interactive dialogue.” 
The point of social media is interaction between humans across cultures, borders and different 
platforms with different technologies.  

Some of the most used social media worldwide: 

    Facebook – More than 1 billion active users every month 

- Facebook is a website that offers you access to network with people all over the world 
with a free user sign-up. 

- On Facebook you can create groups, so you can network with people who shares the 
same interest. These groups can be public or private. 

- Facebook is the worlds most visited website. 

    You tube – Around 1 billion active users every month 

- It is a website containing videos that can be streamed directly without signing up, 
uploading of videos are free.  

    Twitter – More than 300 million active users every month 

- With Twitter you can send out “Tweets” which are short messages (max 140 
characters) to your followers. 

- You can choose what Twitter-users you want to follow.  

    LinkedIn – More than 250 million 

- LinkedIn is a website for professional networking. 
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- Your LinkedIn profile it is almost a kind of Curriculum Vitae,that shows your network 
too. 

    Tumblr – 110 million 

- On Tumblr you can make microblogs, that other likeminded can read and if they are 
interested they can follow the user.  

    Instagram – 100 million 

- Instagram is an application that is about shooting pictures and share them with your 
followers.  

- Facebook owns Instagram and therefor you can connect them. 

Advantages of social media: 

 Connects people worldwide 
- With the Social Media you can connect with people all over the world.  

 People with common interests 
- The social media can help you to build up a network with people who have the same 

interest, challenge or problem as you. 

 Chat for real-time conversation/discussion 
- In some of the social media, there use to be a chat-function, which makes it possible to 

have a direct conversation or discussion with a single individual or a whole group. 

 Targeted advertising 
- It is often possible to target your advertisement precisely, so your advertise ends up at 

the right target group.  

 Used for news 
- The Social Media is more than ever, used as a source of news. A lot of news are 

breaking on the social media too.  

  The speed on the social media 
- Information can be spread with an incredible speed on the social media. 

How can the social media be beneficial for an organization? 

I think the most types of Social Media are based on and for, single people who can make closed or 
open groups.  

 I think AA can make benefits if the media is used in the right way of the right person. We have to 
respect the anonymity but AA as a fellowship is not invisible. I have seen the the film “alcohol and 
me” at YouTube. This is an example of how AA can take advantages of a Social Media. Friends of 
AA sitting in the GSB could use Facebook and Instagram as a way to give information about AA to 
the followers. AA could also make questions and research about what people in society know 
about AA After answering the questions, we develop our information and make better targets. We 
could make all our literature available through Instagram and use the media like a public window. 
It is my wish that we can make One World, One AA and One Language of the Heart.  

With my best wishes for the meeting. 

Sune 1 term - Denmark 
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