
Venner: 
Vi skriver dette brev i dag som svar på, at vi indirekte er blevet underrettet om en beslutning, som 
I skulle nå frem til på jeres sidste regionsmøde. Som vi forstår det, har I besluttet at adskille Iran-
regionen fra Narcotics Anonymous World Services (NAWS) og selv udskrive og distribuere 
litteratur. Hvis det er sandt, at regionen har besluttet det, så er det i sandhed en trist dag for vores 
fællesskab. 
NA World Services, som omfatter både World Board og WSO, har af vores ”Fellowship” fået tildelt 
pligten til at være den eksklusive udgiver af Narcotics Anonymous litteratur og at holde alle NA 
copyrights og varemærker til gavn for fællesskabet. Da World Service Conference (WSC) traf denne 
beslutning for over tredive år siden, følte de så stærkt for det, at de oprettede en juridisk trust 
kaldet Fellowship Intellectual Property Trust (FIPT), for at bekræfte denne beslutning og tydeligt 
fremhæve, hvordan litteratur kan kaldes NA recovery-litteratur og hvordan den distribueres. 
Denne pligt er blevet bekræftet ved flere lejligheder af vores Fælleskab gennem sin 
gruppesamvittighed ved WSC i løbet af de sidste tredive år. Dette handler ikke om nogen bestemt 
person, region eller World Booard, men er den underliggende forudsætning for hele NA's 
servicestruktur. Den forudsætning er baseret på både ansvarlighed, klarhed i NA-budskabet og 
vores enhed som et fællesskab. 
En del af den vejledning, som WSC har givet os, findes i Bulletin #1 fra Fellowship Intellectual 
Property Trust (FIPT). De rettigheder, det giver til et individuelt område eller område, er meget 
begrænsede og giver ikke mulighed for at genoptrykke hele stykker af NA-litteratur. Dette er ikke 
anvisninger eller beslutninger, der er truffet af nogen af WSO's medarbejdere eller World Board. 
De er anvisninger lavet af World Service Conference, som vi har mandat til at udføre. 
Servicemanualen for World Services er godkendt af de over 131 stemmeberettigede delegerede 
på World Service Conference, som Iran er en del af. Det definerer NA World Services bedre, end vi 
kan: 
“World Services er de tjenester, der beskæftiger sig med problemerne og behovene for NA som 
helhed, og som NA tilbyder sine medlemmer, dets grupper og samfundet. De grundlæggende 
formål med vores World Services er kommunikation, koordinering, information og vejledning. Vi 
leverer disse tjenester, så vores grupper og medlemmer kan sprede budskabet om bedring mere 
succesfuldt og så vores program om bedring kan gøres mere tilgængeligt for misbrugere overalt. 
Selvom alle dele af vores servicestruktur påvirker og påvirkes af NA som helhed, kun på dette 
niveau finder vi serviceorganer designet til at håndtere problemer, der involverer hele vores 
Fellowship.” 
Vi mener, at Iran-regionen har nydt godt af de aktiviteter, der er beskrevet ovenfor. At vælge at 
tage NA-materiale og bruge det mod fællesskabets erklærede ønsker, er ikke i overensstemmelse 
med vores traditioner eller koncepter. Igen er vi kede af, at vi ser ud til at befinde os på dette 
konfliktsted. Jeg forbliver åben over for alle diskussioner, der kan være nyttige, og det samme gør 
World Board. 
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