
7. Koncept 

Alle medlemmer af en service enhed har et væsentligt ansvar for den 
enheds beslutninger, og bør have mulighed for at deltage fuldt ud i 
beslutningsprocessen. 

Det 7. koncept er en metode til at få gruppe samvittighedens principper til at 
arbejde i service miljøet. Dette koncept foreslår, at hver service enhed skal 
opmuntre alle sine medlemmer til at deltage i beslutningsprocessen. Ved at 
føre deres forskellige perspektiver sammen, giver vi vore service enheder en 
mulighed for at udvikle en fuldt ud informeret, afbalanceret gruppe 
samvittighed, der kan føre til sunde, fornuftige service beslutninger. 

 
Vor service bestyrelser og komiteer repræsenterer et tværsnit af NA 
perspektiver og erfaring. Hver deltagers bidrag til beslutningsproceduren er 
vigtig. At beslutte at deltage på gruppe niveau er temmelig enkelt: hvis du er 
gruppe medlem, kan du deltage fuldt ud i gruppens beslutnings procedurer. 
At beslutte at deltage i beslutnings procedurer i de fleste service bestyrelser og 
komiteer er lidt mere omfattende, og alligevel er det de samme basale 
principper, der skal anvendes. Frit udtrykt individuel samvittighed er et 
væsentligt element i gruppe samvittigheden på ethvert niveau. 

 
NA service er et stykke gruppe arbejde. Vor service repræsentanter er 
ansvarlige overfor NA Fællesskabet som helhed mere end for gruppen. Hver 
gruppe deltagers fulde deltagelse er af stor værdi, idet vi søger at udtrykke 
gruppe samvittigheden som et hele. 

 
Der er ingen streng regel om, hvordan man skal anvende deltagelseskonceptet 
i enhver situation. I en atmosfære af kærlighed, fælles respekt og ligefrem, 
åben diskussion, beslutter hver service enhed tingene for sig selv. 

 
I meget betydningsfulde sager angående grupperne, kan en service enhed 
ønske at spørge grupperne direkte om ledelse. Men i det store flertal af sager, 
vil service enheden udøve dets uddelegerede autoritet ved opfyldelsen af 
ansvarsopgaverne, som grupperne har pålagt dem ved at disponere sagerne i 
det normal forløb af service møder. 

 
NA`s princip om spirituel anonymitet er fundamentet for 7. koncept. Princippet 
retter vores fællesskab mod en udligning af individets relative vigtighed som 
deltager i NA service. Det 7. koncept med dets understregning af at lægge lige 
meget vægt på hver NA medlems stemme, fører det spirituelle princip om 
anonymitet ud i praksis. Skønt vi ikke alle måske deltager i hver beslutning i 
vores fællesskab, har vi alle retten til at deltage fuldt og ligeværdigt i 
beslutningsprocedurerne i de service enheder, som vi er medlemmer af. 

 


