
Tillgänglighet till alla! 

I vår första utgåva uttrycktes en förhoppning att om ”att alla alkoholister på resande fot ska hitta en 

grupp Anonyma Alkoholister vid sitt mål” 

Precis på samma sätt som varje AA-medlems mål är personlig nykterhet är meningen med våra 

tjänster att föra nykterheten inom räckhåll för alla som vill nå den. Om ingen utför gruppens 

sysslor, om våra telefoner ringer obesvarade, om vi inte besvarar vår post så skulle vårt AA upphöra 

att finnas till. Våra kontakter med dem som behöver vår hjälp skulle brytas. AA måste funger, men 

samtidigt måste vi undvika att utsätta oss för de faror som rikedom, prestige och personlig makt 

oundvikligen utgör för andra sammanslutningar. Även om den nionde traditionen vid första anblicken 

tycks handla om en rent praktisk angelägenhet så visar den i sitt sätt att fungera en rörelse utan 

organisation, besjälad endast av andan av tjänande en sann gemenskap. 

(Tolv steg och tolv traditioner sid 152) 

 

Jag är ansvarig … Närhelst, varhelst någon ber om hjälp vill jag att AA alltid ska finnas till hands, 

och för det är jag ansvarig. 

 

 (Torontodeklarationen – huvudtemat vid AA:s 35-årsjubileum i Toronto, 1965, kallas också 

Ansvarighetsdeklarationen.) 

Kära Vänner! 

Sedan 1938 har jag ägnat större delen av mitt liv åt att planera, bygga upp leda AA:s världsservice 

samt säkerställa dess finansiering och effektivitet – genom det internationella servicekontoret som har 

gjort det möjligt för vår gemenskap att verka över hela jorden som en enig helhet. 

Det är ingen överdrift att säga att, under sina respektive förtroendevalda, har vi dessa viktiga 

servicetjänster att tacka för vår nuvarande storlek och effektivitet, 

AA:s General Service Office är den i särklass största enskilda förmedlaren av AA:s budskap. Kontoret 

har anpassat sig väl till den oroliga värld vi lever i. Det har uppmuntrat spridningen av vår gemenskap 

på alla håll. 

AA World Service, Inc. Står redo att bistå varje grupp eller isolerad individ, oberoende av avstånd och 

språk. Dess under många år uppbyggda erfarenheter år tillgängliga för oss alla. 

Medlemmarna i vårt förtroenderåd – the General Service Board of A.A. – kommer i framtiden att vara 

våra ledare i all vår verksamhet runt världen. Detta stora ansvar har sedan länge delegerats till dem; de 

är i frågor om världsservice, efterträdare till Dr Bob och mig, och de är direkt ansvariga inför AA som 

helhet. Detta är det legat om ansvar för service i världen som vi åldrande veteraner överlämnar till er, 

dagens och morgondagens AA-medlemmar. Vi vet att ni kommer att försvara, stödja och utveckla 

detta arv som det största gemensamma ansvar AA någonsin haft eller någonsin kan ha. 

                                                                                                                                                 Er tillgivne 

                                                                                                                                                             Bill 

 (Som Bill ser det Sid 332) 

Diskussions fråga. 

Hjälper jag andra genom att sponsra in dem i service? 

 


