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Att föra NA:s budskap vidare har varit en viktig del av många av våra medlemmars 
tillfrisknande och har hjälpt en del av oss att upptäcka och utveckla våra förmågor. NA:s 
budskap om tillfrisknande kan med ditt stöd nå många människor. Att delta i OI-
kommittén ger dig en möjlighet att bidra till en förbättring i andra människors liv. 

Vad är offentlig information? 
OI-kommitténs roll är att se till att klar och korrekt information om NA finns tillgänglig 
för allmänheten. Efterfrågan på information om vår gemenskap är större än någonsin. 
Att vara del av en kommitté som för lidande beroende till vår gemenskap är en 
belöning som inte kan uttryckas, bara upplevas. 

Vad är NA-medlemmens ansvar? 
Vi behöver ta ansvar för vårt uppträdande inför allmänheten när vi identifierar oss som 
NA-medlemmar. Detta är en form av offentlig information. Var och en av oss kan ses 
som en representant för NA av dem som inte är bekanta med vårt program. Vårt sätt att 
underhålla de inrättningar vi använder till våra möten och funktioner, påverkar också 
allmänhetens syn på NA som helhet. 

En annan form av offentlig informationsservice sker när förfrågningar görs om 
information om eller presentationer av Anonyma Narkomaner. När en förfrågan 
kommer ska en OI-kommittémedlem kontaktas. Om en kommittémedlem inte är 
tillgänglig, ska förfrågan förmedlas till en gruppservicerepresentant (GSR) eller 
distriktsordförande. Vi hanterar förfrågningar på detta sätt därför att varje förfrågan 
förtjänar omedelbar och lämplig uppmärksamhet. När någon riktar sig till dig med en 
förfrågan, kom ihåg att den inte är personlig, utan en förfrågan om Anonyma 
Narkomaner som helhet. 

Hur viktig är anonymiteten? 
Det här är ett ”vi”-program och i offentlig information är begreppet ”jag kan inte, vi kan” 
avgörande. Vår andliga grundval av anonymitet kan skadas allvarligt av medlemmar 
som agerar självständigt. 

Vi uppger inte våra efternamn eller framträder i media som medlemmar av Anonyma 
Narkomaner. Som en del av vårt andliga program för tillfrisknande undviker vi att 
marknadsföra oss själva, till förmån för en mer ödmjuk serviceprofil. Enligt vår 
erfarenhet löper medlemmar som blir ”mediastjärnor” i förhållande till sitt 
medlemskap i NA risken att såväl äventyra den andliga grunden för sitt tillfrisknande, 
som att ge allmänheten ett oriktigt perspektiv på tillfrisknandet i NA. 



Hur engagerar sig medlemmar? 
Varje medlem har en plats i offentlig informationskommittén. OI sätter värde på och 
behöver din input, dina förslag, feedback och ditt deltagande. Vi inbjuder dig öppet att 
komma till ett OI-kommittémöte. Liksom de flesta servicekommittéer behöver OI alltid 
villiga händer och sinnen. 

Hur blir jobbet gjort? 
Grupper går ofta samman för att bilda en distriktsservicekommmitté (DSK). Offentlig 
informationsservice tillhandahålls av en underkommitté till DSK:n. OI-kommittén tar 
emot förfrågningar om information från många olika håll, som individer, myndigheter 
och media. 

En del av våra sätt att tillhandahålla information till allmänheten är: 

 1 Att besvara förfrågningar om talare från kyrkor, medborgarorganisationer, skolor 
eller media. 

 2 Att utveckla och distribuera affischer, flyers och annan offentlig informationsannonse-
ring för att informera allmänheten om hur vi kan nås. 

 3 Lärodagar och workshops. 

 4 Att skicka ut möteslistor, informationsbrev och pamfletter till människor som kan 
komma i kontakt med beroende. 

 5 Att samarbeta med sjukhus- och institutionskommittén i överlappande projekt. 

 6 Där separata telefonservice- eller kontorskommittéer inte finns, kan en OI-
kommitté vara ansvarig för att sköta telefonservice. 

Tala med en GSR eller någon från din lokala OI-kommitté om du vill engagera dig i 
någon av dessa aktiviteter. Vi kan inte behålla det vi har om vi inte ger bort det. Service 
i en offentlig informationskommitté tillåter oss att göra just detta. 


