Notat om Internet- og Videomøder

I en tid, hvor der kommunikeres ad en række forskellige kanaler, er der mange der enten
foretrækker at udveksle synspunkter uden at mødes fysisk eller er forhindret i at komme
afsted til møder.
Derfor er det vigtigt, at der også er mulighed for at udveksle erfaring, styrke og håb via
breve og elektroniske medier, både skrevne og i form af videomøder.
Disse møder er for mange enten den eneste mulighed eller et godt supplement til fysiske
møder, og der er også nogle, der ad den vej har fundet frem til fysiske møder.
I AA’s servicestruktur er den mindste enhed AA-gruppen og det er grupperne, der afholder
møder. I Danmark har vi traditionelt kaldt de fleste fysiske møder for ”Grupper”, selv om en
Gruppe jo sagtens kan afholde flere forskellige møder.
Umiddelbart ville det måske være naturligt at sidestille Internet- og Videomøder med
fysiske grupper, da en stor del af dem agerer som grupper overfor medlemmerne med
fastsatte mødetidspunkter med udgangspunkt i AA-litteratur og sædvanlig mødeforløb
med en indledning, erfaringsudveksling og en afslutning.
Medlemmerne i Internet- og Videomøder kan jo per definition befinde sig over hele
jordkloden.
Samtidig er der nogle andre ydre omstændigheder ved afviklingen af møderne, der giver
anledning til nogle overvejelser:




AA’s servicestruktur bygger på at Grupperne sender repræsentanter til Regionerne
Regionerne vælger repræsentanter til Servicekonferencen og til Hovedservicerådet
Servicekonferencen vælger forskellige betroede tjenere.

For at være direkte med i denne struktur er det nødvendigt at repræsentanterne kan være
fysisk til stede. Al erfaring viser, at drøftelser har en anden kvalitet, når personerne oplever
hinanden ansigt til ansigt.
Internet- og Videomøder vil formentlig være forhindret i at ethvert medlem kan vælges til at
repræsentere mødet i den kendte struktur, da fysiske afstande kan forhindre deltagelse.
På den baggrund er der tidligere opfordret til at deltagere i Internet- og Videomøder, der
ønsker at deltage i den landsdækkende service, gør dette i kraft af deltagelse i fysiske AAgrupper i det land, hvor de er bosat.
#
Jeg har fundet nogle oplysninger i hæftet ”AA-gruppen - hvor alting starter”:
Ifølge Tredje Tradition er definitionen af en AA-gruppe:
”Blot to eller tre alkoholikere er samlet for at opnå ædruelighed, kan de kalde sig en AAgruppe, forudsat at de som gruppe ikke har andre tilhørsforhold”
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Kommentar:
Der har været mange drøftelser af, hvad det vil sige ”at samles”. I møderne i fysiske
lokaler, er der ingen tvivl om, at vi samles.
Igennem tiden har der været - og er vistnok stadigvæk - møder for ”Loners”. Det har været
søfolk og personer der er bosat på steder, hvor der ingen AA-møder er. Disse møder er
foregået via breve, som jo nu er blevet suppleret eller erstattet af Internettet.
Forskellen på at mødes fysisk og på at kommunikere med hinanden er blandt andet, at
kommunikationen er skriftlig eller elektronisk med mulighed for at videresende eller optage
det, der er delt, eller lade andre læse indholdet.
Adgangen til at videresende er blevet endnu lettere at benytte, når kommunikationen sker
på Internettet.
Samtidig er der sket en voldsom udvikling i benyttelse af sociale medier, som for eksempel
Facebook, og der er skabt et sprog og en kultur med både voldsomme og ubehagelige
kommentarer.
Det er min opfattelse som medlem af DAAINT, der er et af de ældste danske møder på
Internettet, at stilen fra de sociale medier også sniger sig ind i AA-møder på Internettet.
Når der er tale om videomøder, for eksempel ”Zoom-møder”, så er det jo en anden måde
at være samlet på. Deltagerne er samlet via skærmen, men der er jo ingen der kan se,
hvem der lytter eller ser med på de enkelte skærme.
Fælles for møder via mails eller video er at der kun kan afholdes ”Åbne møder”.
Til nogle af møderne kan enhver melde sig, mens der til andre møder skal ske en
godkendelse ”indmeldelse som deltager” via en administrator.
Allerede i 1997 var der på mødeliste oprettet et særligt afsnit, der hedder ”Møder på
Internettet” mens øvrige møder er opført som ”AA-grupper”.
I 2010 var der drøftelser med DAAINT om at blive en del af servicestrukturen, for
eksempel som en selvstændig Region med stemmeret på Servicekonferencen.
Drøftelserne er indtil videre afsluttet med et møde i Hovedservicerådet i 2010, hvor
DAAINT var inviteret med. Resultatet blev dengang, at DAAINT kunne vende tilbage med
forslag til en løsning. Siden er der intet sket og på Mødelisten er stadig opført Møder på
Internettet og Videomøder under samme rubrik.

Et afsnit fra hæftet omhandler Anonymitet i AA-gruppen:
”Vi kan benytte efternavne i vores gruppe. Samtidig respekterer vi andre medlemmers ret
til at beholde deres personlige anonymitet, hvis de ønsker det og i det omfang de ønsker
det. I nogle grupper findes der en liste med navn og nummer på dem, der ønsker at være
på listen. Telefonlisten er dog kun til intern brug i gruppen.
Vi gentager ikke det, andre deler om ved et AA-møde. Ordet »Anonyme« i vores navn er
en garanti for diskretion. Desuden er den eneste historie om at komme sig af alkoholisme,
vi ærligt kan gengive, vores egen.
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I vores personlige relationer til ikke-alkoholikere og til dem, vi tror, kan have et problem
med alkohol, kan vi frit fortælle, at vi er ædru alkoholikere (uden at afsløre navne på andre
AA'ere). Selvom diskretion er anbefalet, kan vores åbenhed i sådanne forhold vise sig at
hjælpe til med at bringe budskabet videre.
Vi afholder os fra at optage AA-taler eller møder på video, da de kunne blive gjort offentligt
tilgængelige. Som det desuden blev anbefalet på den amerikanske Servicekonference i
1980, er det fornuftigere, at AA'ere holder tale personligt. På den måde undgår man
fristelsen til at sætte personer før principper ved at vise videofilm og således fremme et
»stjerne« system i Anonyme Alkoholikere.
For yderligere information om denne vigtige tradition, se AA-hæftet »Anonymitet«”.
#
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