
 At bringe budskabet videre har været en vigtig del i mange af vore 
medlemmers bedring, og har hjulpet nogle af os til at opdage og udvikle vores 
evner. NA budskabet om bedring kan nå ud til mange mennesker med din 
hjælp. At tage del i offentlig information giver dig en chance for at gøre en 
positiv forskel i andre menneskers liv. 

Hvad er offentlig information? 
 Offentlig information udvalgs rolle er at sikre, at klar og præcis information 
om NA er tilgængelig for offentligheden. Efterspørgslen vedrørende information 
om vores fællesskab er større end nogensinde. At være en del af et udvalg 
som bringer lidende addicts til vores fællesskab, bærer en belønning som ikke 
kan forklares, kun erfares.  

Hvad er NA-medlemmernes ansvar? 
 Vi er nødt til at acceptere ansvaret for vores opførsel i offentligheden, når vi 
identificerer os som NA-medlemmer. Dette er en form for offentlig information. 
Hver enkelt af os bliver måske set som en repræsentant for NA, af dem som 
ikke kender vores program. Måden hvorpå vi behandler de lokaler vi bruger til 
vores møder og arrangementer, har også indflydelse på, hvordan 
offentligheden ser på NA som helhed. 
  En anden form for offentlig information opstår, når vi får anmodninger om 
information eller præsentation af Narcotics Anonymous. Får man en sådan 
anmodning, bør man kontakte et medlem af offentlig informations udvalg. Hvis 
det ikke er muligt at få kontakt med et udvalgsmedlem, bør anmodningen 
lægges over til en gruppe service repræsentant (GSR) eller formanden for 
område service komitéen (OSK). Vi håndterer anmodninger på denne måde, 
fordi hver enkelt anmodning fortjener øjeblikkelig og passende behandling. 
Hvis du får en sådan anmodning, så husk at dette ikke er en personlig 
henvendelse til dig, men en anmodning til NA som helhed. 
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Vigtigheden af anonymitet. 
 Dette er et ”vi-program”, og i offentlig information er idéen om at ”jeg kan 
ikke, vi kan” af afgørende betydning. Vores åndelige fundament af anonymitet 
kan blive alvorligt skadet ved at medlemmer optræder på egen hånd. 
 Vi oplyser ikke vores efternavne eller optræder i medier som medlemmer af 
Narcotics Anonymous. Som en del af vores åndelige program for bedring, 
undgår vi at fremhæve os selv til fordel for en mere ydmyg form for service. 
Vores erfaring siger os, at medlemmer som bliver ”medie stjerner” i forhold til 
deres medlemskab af NA, løber en risiko for at bringe det åndelige fundament 
for deres bedring i fare, så vel som de giver offentligheden et unøjagtigt billede 
af bedring i NA. 
 
Hvordan bliver medlemmer involveret? 
 Hvert medlem spiller en rolle i offentlig information. Offentlig information har 
brug for og værdsætter dine input, forslag, tilbagemeldinger og deltagelse. Vi 
opfordrer dig til at komme til et møde i offentlig informationsudvalget. Som de 
fleste serviceudvalg, har offentlig information altid brug for flere hjælpende 
hænder. 
 
Hvordan bliver arbejdet gjort? 
 Grupper samles ofte for at skabe en område service komité (OSK). Offentlig 
information service bliver stillet til rådighed af et underudvalg af OSK. Offentlig 
informationsudvalget modtager forespørgsler om information fra mange 
forskellige kilder, som f.eks. enkeltpersoner, organisationer og medier. 
  Nogle af måderne hvorpå vi giver informationer til offentligheden er: 
 

1. Imødekomme anmodninger om speakere fra kirker, folkelige 
organisationer, skoler eller medier. 

2. Udvikle og distribuere plakater, flyers, og anden offentlig 
annoncering for at informere offentligheden om hvordan de 
kan komme i kontakt med os. 

3. Arrangere studiedage og workshops. 
4. Sende mødeanvisninger, informationsbreve og – pamfletter til 

mennesker, som måske kommer i kontakt med addicts.  
5. Samarbejde med Hospitals og institutions udvalget om 

projekter der overlapper hinanden. 
6. Hvor der ikke eksisterer et selvstændigt udvalg for helpline, 

kan offentlig informations udvalgene være ansvarlige for at 
betjene helpline telefonerne. 
 

 For at blive involveret i nogle af disse aktiviteter, tal med en GSR, eller en 
person fra dit lokale offentlige informationsudvalg. Vi kan kun beholde det vi 
har ved at give det videre. Service i offentlig information hjælper os med at 
gøre dette.  
 


