
WSM rapport 2020 – afholdt som ZOOM - møde 
WSM (World Service Meeting) 2020. Afholdt 28/11, 29/11 og 30/11 på Zoom. Dette var et historisk 
event. Det hele var så velorganiseret at man skulle tro det var umuligt. Der var op til 30 folk der 
arbejdede på tech holdet, så tingene kørte smurt. Der var engelske, spanske og japanske 
oversættere og forskellige kanaler så jeg hele tiden kunne forstå hvad de forskellige sagde, 
selvom jeg ikke kunne deres sprog. Et uundgåeligt emne var naturligvis pandemien og den 
situation vores fællesskab står i. Det er svært at koge ned til et par linjer, men vi har de samme 
udfordringer hvor end vi er i verden.  
 
Noter af særlig interesse for fællesskabet i Danmark: 
 

1. Formanden for GSO USA/Canada hedder Michelle og hun er ikke-alkoholiker.              Jeg 
har fået en uformel aftale om at hun gerne vil deltage på et møde med HSR eller SK (hvad 
der passer bedst i format). Her vil hun deltage med henblik på at fortælle hvordan hun er 
kommet i kontakt med AA, hvorfor hun valgte at gå ind i servicearbejdet med AA og hvad 
hun har fået ud af det. Det er som sagt en uformel aftale og så snart vi kan blive konkrete 
vil jeg kontakte hende for at booke mødet i hendes kalender.                                                     

2. Pga. pandemien melder mange lande tilbage at deres medlemmer har utrolig svært ved at 
få fat i litteratur. Derfor anbefaler WSM at fællesskabet påbegynder processen med at få 
lavet litteraturen digital, med al den nødvendige licens og copyright osv. Næsten alle 
strukturer rundt om i verden melder om et fald i salg af litteratur. Dette foranledigede en 
diskussion om at traditionen om at være selvforsynende stod i kontrast til at være hvilende 
på fortjenesten af litteratur salg. WSM fandt sammen om at ånden i den 7. tradition er at 
være fuldt ud uafhængige af fortjenester på litteratursalg.  

3. Følgevirkninger af pandemien: 

• Mange servicestrukturer har udvidet deres hotline og har udvidet deres åbningstider til 
24/7. 

• Flere har rapporteret en stor stigning i henvendelser. 

• Flere strukturer har lavet Zoom/video guidelines og hjælpeplatforme. Ydermere har de 
adresseret anonymitetsproblematikkerne.  

• Medlemmer fra byer opleves som mere omstillingsparate både materialistisk som 
åndeligt på Zoom møder, end medlemmer der er lokaliseret i mere rurale områder. 

• Medlemmer der tidligere kun kunne deltage i et ugentligt møde pga. geografisk lokalitet, 
kan nu deltage i flere ugentlige møder over hele verden. 

• Mange nykommere finder det mere trygt og mindre grænseoverskridende når det er 
online møde. 

• Flere melder tilbage om et overvæld af Hovedservicerådsmøder og regionsmøder, nu 
hvor de foregår digitalt. Det har ført til mere interaktion landene imellem. 

• Det bliver også nu lettere for alle at deltage i HSR og regionsmøder (hvad end de har 
stemme- eller tale-ret). 

• Flere professionelle deltager i paneler og eventforummer. 
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