
Hold den enkelt gruppen i Randers opfordrer til områderne i Danmark drøfter 6. traditon.  Maj 2022                                                                        

Området støtter opfordringen den 7. august 2022 

 

 

I forbindelse med en workshop afholdt af OSK Midtjylland som handlede om sociale medier og 

anonymitet opstod der en snak om 6. tradition og vigtigheden af denne tradition. 

Vi fik meget fokus på hvor vigtig denne tradition er for vores sammenhold og også hvordan der vil 

kunne opstå problemer, hvis vi ikke har fælles forståelse af denne tradition. 

 

6. Tradition 

En NA-gruppe bør aldrig anbefale, finansiere eller lægge navn til nogen som helst beslægtet 

facilitet eller udenforstående foretagende, for at problemer med penge, ejendom eller prestige 

ikke skal aflede os fra vores hovedformål. 

 

Eksempler på udenforstående foretagender kunne være: 

 

Sociale medier nævnt ved navn. 

Banker og private økonomiske firmaer hvor firmanavnet bliver fremhævet. 

Behandlingshjem og uddannelser der bliver anbefalet med firmanavn. 

Osv. 

 

Vores tanker om denne problematik opstod efter afholdelsen af to konventer i områderne i 

Danmark, hvor der i begge tilfælde, blev brugt et privat firma hvor NA`s navn blev inddraget/brugt, 

og hvor medlemmerne ved registrering, skulle skrive personlige oplysninger, fulde navn, adresse, 

telefon nr. og mail adresse, og derved blev medlemmers personlige informationer videre givet til det 

pågældende udenforstående firma 

 

Opfordringen her fra OSK Midtjylland går på at man i de forskellige områder kigger på, om vi har 

fokus nok på denne vigtige 6. tradition og de problematikker der kan opstå. Derudover kan det også 

medføre situationer, der påvirker beskyttelsen af den personlige anonymitet. 

 

Vi tror på at det er vigtigt at vi får en fælles forståelse at traditionerne, der skal beskytte os alle og 

ikke aflede os fra vores hovedformål. 

 

Derudover har vi et par spørgsmål til begge disse områder der har afholdt konventer i den 

seneste tid under og efter Covid. 

 

Hvilke tanker / overvejelser har områderne gjort sig vedrørende, om det var den rigtige beslutning 

at afholde et konvent med et fast planlagt antal deltagere? 

 

Har områderne lavet en selvransagelse vedrørende det at have et udenforstående firma til at stå for 

registreringen, med henblik på fremtiden? 

 

I kærlig service 

OSK Midtjylland 

 


