
  Byd  alle medlemmer velkommen  

Smågruppe diskussion 

Den eneste forudsætning for medlemsskab er et ønske om at stoppe med at bruge 

 
Uddrag fra Det Virker: Hvordan og Hvorfor, Tradion 3 

Et ønske er ikke en målbar størrelse. 

Det lever i hvert enkelt medlems hjerte. Da 

vi ikke kan bedømme den eneste 

forudsætning for medlemsskab, opfordres 

vi til at åbne dørene til vores møder på vid 

gab for enhver addict, der ønsker at slutte 

sig til os. Den omsorg og bekymring, som 

hjalp hver eneste af os med at få en følelse 

af at høre til, bliver vi bedt om at række ud 

til andre. Tredje Tradition hjælper NA til at 

vokse ved at opfordre os til at tage godt 

imod andre. 

Medlemsskab er en personlig 

beslutning hver enkelt træffer for sig selv. Vi 

kan gøre en masse for at give addicts 

friheden til at træffe denne beslutning og 

genbekræfte deres forpligtelse til bedring. 

Vi kan hjælpe dem med at føle sig tilpas i 

vores grupper ved at hilse på dem, når de 

kommer, dele med andre addicts før og 

efter mødet og ved at udveksle 

telefonnumre. Vi forsøger at sikre at en 

hvilken som helst addict, der kommer til 

vores møder, ikke bliver afvist. I den 

udstrækning det er muligt, vælger vi det 

mest tilgængelige sted at holde vores 

møder. Vi kan vælge en mødeform, der 

afspejler en indbydende tone. Frem for alt 

opfordrer vi enhver addict til at blive ved 

med at komme tilbage. 

........................................................................ 

Vi  søger  måder  at  hjælpe   i   stedet 

for at dømme. Det er vores opgave  at  

puste til ønskets flamme, ikke hæmme  

den. Enhver addict, der går  ind  til  et 

møde, selv en aktiv addict,  udviser  en  

grad af villighed, der ikke kan 

underkendes. Mens vi stadig fremhæver 

vigtigheden  af  total  afholdenhed,   byder 

vi stadigt aktive addicts velkommen til 

vores møder med en særlig opfordring til at 

blive ved med at komme tilbage. Mange 

addicts i bedring har ikke adgang til 

almindelige møder på grund af 

frihedsberøvelse, geografiske forhold, fysisk 

handicap eller arbejde. Disse addicts er 

medlemmer i enhver henseende, så længe 

de har ønsket om at stoppe med at bruge, 

og de har ret til de samme hensyn og den 

samme støtte, som ethvert andet medlem. 

.......................................................................... 

Gruppen er ikke den jury, der skal tage 

stilling til et ønske. Vi kan ikke måle eller 

bedømme villighed. Enhver addicts villighed 

til at komme til et møde burde være 

tilstrækkeligt tegn på et ønske. Det kan 

tage nogen tid for en addict at finde det 

ønske, der vil holde hende eller ham i 

Narcotics Anonymous. Ingen addict bør 

nægtes muligheden for at blive længe nok 

til at udvikle det ønske. Vi kan nære dette 

ønske med kærlig accept. 

Ordlyden af Tredje Tradition afspejler 

bredden af indholdet i vores Første Trin. 

Den er skrevet enkelt nok til at inkludere 

addicts fra alle lande og kulturer, uanset 

hvilke stoffer de brugte. Før de finder 

bedring i NA, tror mange addicts ikke, at 

alkohol er et problem. Andre misbruger 

receptpligtig medicin og mener at ”lovlige” 

stoffer er okay. På grund af ordlyden af 

denne tradition, er vi i stand til at tiltrække 

og byde addicts velkommen, der måske 

tror, at de ikke brugte de ”rigtige” stoffer, 

der kvalificerer til medlemsskab af NA. 

Enhver addict bør gives muligheden for selv 

at afgøre om NA er svaret for ham eller 

hende. Vi kan ikke træffe den afgørelse for 

andre. 

 
 

Tredie Traditions principper: tolerance, medfølelse, anonymitet, ydmyghed, empati, kærlighed 



Byd alle medlemmer velkommen 
 

 

1. Hvad står i vejen for at jeg kan praktisere Tredie Traditions principperne som individuelt medlem, 

især med tre grupper deltagene og identificeret (demografisk anderledes, på stoferstatning, på 

medicin)? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Hvad kan jeg gøre for hjælpe min hjemmegruppe til bedre at praktisere Tradition Tre 

principperne, når de står overfor de tre identificerede grupper? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ønsket er vores eneste forudsætning. Addiction skelner ikke. Denne tradition sikrer, at enhver 

addict – uanset stof, race, religiøs overbevisning, køn, seksuel præference eller økonomisk 

situation – har friheden til at praktisere NA-måden at leve på. Med ”[…]et ønske om at stoppe 

med at bruge”, som den eneste forudsætning for medlemskab, er én addict aldrig hævet over en 

anden. Enhver addict er velkommen og har samme mulighed for at opnå den lindring, de søger 

fra aktiv addiction. Enhver addict kan bedres i dette program på lige fod. Denne tradition 

garanterer vores frihed til dette. 

Basis Tekst, Tradition Tre 

 

Tredie Traditions principper: tolerance, medfølelse, anonymitet, ydmyghed, empati, kærlighed 


