
spre
ken

op n
iet-A

A

verg
ader

inge
n

®
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Kunnen wĳ dergelĳke lezingengeven?

Een AA-groep beslist autonoom om al dan niet
sprekersaf te vaardigen, hetzĳ voor algemene,
hetzĳ voor gespecialiseerdevergaderingen. Soms
geeft deuitnodigende organisatie aandat haar
interessevooral uitgaat naarhet probleem van het
alcoholisme, eerderdannaardewerking van AA.
In dit geval kande AA-groep die organisatie dan
ook doorverwĳzen naarandereal dan niet private
groeperingen die zich meerrichten op debredere
aspectenvan het alcoholisme. Nochtans is het
volledig in overeenstemmingmetde AA-
Tradities omalsAA-lid op niet-AA-meetings te
gaansprekenover AA ener onsherstelprogram-
matoe te lichten. Hierbĳ dienenwel enkelevoor-
zorgen genomente worden (zie pagina 15).
Vele groepenbeschouwendergelĳke gesprekken
trouwens als éénvan de hoekstenen van eencon-
structief AA-informatieprogramma voor het bre-
depubliek. Zĳ geloven dathier eenprachtige ge-
legenheid gebodenwordt om onzebereidheid te
tonen om onsals "vriend onder vrienden" op te
stellen; zo kunnenwe iedereeninformeren over
derol van AA in onzesamenleving.En vooral: zo
wordt deboodschapvan AA rechtstreeksof on-
rechtstreekstot bĳ dealcoholist gebracht.Een
grote groepnieuwkomers in AA heeft zĳn eerste
stappenbij ons trouwens gezet op aanradenvan
eenniet-alcoholist - arts, geestelĳke, rechter,
maatschappelĳk werker, werkgever, vakbondsaf-
gevaardigde,familielid of vriend - die op eenpo-
sitieve manier van AA op dehoogte is.

Wie ishiervoor geschikt?

In hun poging om deAA-boodschap via derden
uit te dragendoor te gaansprekenop niet-AA-
bĳeenkomsten, nemenAA-leden eenernstige ver-
antwoordelĳkheid. Zelfs alszevooraf duidelĳk
makendat zeniet sprekenuit naamvan AA als
geheel,zullen vele toehoordershun opinie over de
gemeenschapbaserenop wat er gezegd wordt en
hoehet gezegdwordt.
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