
ACA Valsedel -  För röstning på motioner till ABC 2021 

Alla förslag på motioner som har skickats in till ACA:s världsservice organisation, WSO enligt riktlinjer 
blir uppsatta på ABC:s valsedel och skickas till alla ACA-grupper i januari. För att kunna avgöra vilka 
av de föreslagna motionerna som ska tas upp på ABC:s dagordning ges alla grupper möjlighet att 
rösta. Gruppröstningen pågår från den 15 februari till den 31 mars, 2021. De förslag som får minst 
60% ja- röster tas upp som en motion på ABC den 22 - 23 april, 2021.   

Valsedel: Förslag på motioner till ABC 2021 

 

Förslag 2021 – 1 
Inlämnad den 08-10-20 av CA1089 från Sebastopol, 
Kalifornien 

Ämne:  Vi föreslår att framtida tryckning av den 
stora röda boken, redigeras genom att den andra 
personliga delningen i  kapitel 19 under TRADITION 
TRE (s. 503) antingen helt raderas, eller redigeras 
för att avlägsna alla hänvisningar till talarens 
ogillande av homosexuella.     

Bakgrund:  I den andra personliga delningen på sida 
503 i den stora röda boken uppger talaren, som 
nykomling, att ”jag ogillade homosexuella... ACA 
borde inte tillåta dem att vara en del av våra 
regelbundna ACA-möten.” I ett försök till humor 
lägger talaren till: ”trots allt borde vi bara ha 
respektabla dysfunktionella personer på våra 
möten.” Den synbara poängen med delningen är att 
nykomlingen, tack vare tradition tre, till slut inser 
att ”homosexuella på mötena... generellt sett är 
trevliga människor.” Denna förmodat inspirerande 
berättelsen om en trångsynt person som blir lite 
mindre avvisande mot homosexuella personer är 
faktiskt alienerande och sårande för många vuxna 
barn som är homosexuella, bisexuella, transsexuella 
och queer (HBTQ). Att dra ett skämt om att inte 
anse att homosexuella personer ”respektabla” 
väcker det mycket verkliga (och inte alls roliga) 
avvisande och våld som många HBTQ-personer har 
upplevt inte bara i det större samhället utan även i 
händerna på de ursprungliga familjerna som vi kom 
till ACA för att läka från. Övergrepp och avvisande 
av HBTQ-ungdomar är ledande orsaker till 
hemlöshet, mord och självmord bland HBTQ-
personer. Denna förmodat lättsamma delning skulle 
uppenbarligen vara olämplig om den beskrev någon 
som skämtsamt upptäcker, till sin förvåning, att 
svarta eller judiska vuxna barn ”generellt sett är 
trevliga människor”. Den är särskilt olämplig som ett 
exempel av en tradition som är menad att få alla 
vuxna barn att känna sig välkomna. Vi ber att 
delningen antingen tas bort från den stora röda 
boken eller att den redigeras så att den enbart 

Proposal 2021 – 1 
Submitted on 10-8-20 by CA1089 from Sebastopol, 
CA 

Issue:  We propose that in future printings of 
Chapter 19 in the BRB, the second personal share 
under TRADITION THREE (p. 503) either be deleted 
entirely, or be edited to remove any reference to 
the speaker’s dislike of gay people.     

 

Background:  In the second personal share on page 
503 of the BRB, the speaker declares that, as a 
newcomer, “I disliked gays…ACA should not allow 
them to be part of our regular ACA meetings.” In an 
attempt at humor, the speaker adds, “[a]fter all, we 
should only have respectable dysfunctional people 
at the meetings.” The apparent point of the share is 
that, thanks to Tradition Three, the newcomer 
eventually discovers that “gays at the meetings… 
[are] generally likable people.” This supposedly 
inspiring story of a bigot becoming slightly less 
dismissive of gay people is actually alienating and 
hurtful to many Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, 
and Queer (LGBTQ) ACAs. Cracking a joke about 
considering gay people not “respectable” evokes 
the very real (and not at all funny) rejection and 
violence that many LGBTQ people have experienced 
not only in the larger society, but also at the hands 
of the very families of origin we came to ACA to heal 
from. Abuse and rejection of LGBTQ youth are 
leading causes of LGBTQ homelessness, murder, 
and suicide. This supposedly light-hearted share 
would obviously be inappropriate if it described 
someone hilariously discovering that, to their 
surprise, Black or Jewish ACAs are “generally likable 
people.” It is especially inappropriate as an 
illustration of a Tradition that is supposed to make 
all ACAs feel welcome. We ask that the share be 
either removed from the BRB or edited to refer only 
to the specific individuals the speaker disliked, 
rather than to an entire oppressed minority group.   
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hänvisar till de specifika individer som talaren 
ogillar, istället för en hel förtryckt minoritetsgrupp.   

WSO:s analys:  WSO har en Ad hoc-kommitté för 
mångfald, inkludering och tillgänglighet. 
Litteraturkommittén har bjudit in medlemmarna i 
denna kommitté att delta i WSO: s 
litteraturgranskningsprocess. Litteraturutskottet 
kommer också att granska det stycke som citeras i 
denna omröstningsåtgärd och överväga om det ska 
förbli i BRB. 

 

WSO Analysis:  WSO has a Diversity, Inclusion and 
Accessibility Ad Hoc Committee. The Literature 
Committee has invited members of this committee 
to participate in WSO’s literature review process. 
The Literature Committee also will review the 
paragraph cited in this ballot measure and consider 
whether it should remain in the BRB.   

 

Förslag 2021 – 2 
Inlämnad den 08-10-20 av MD0060 från Arnold, 
Maryland 

Ämne:  Vi föreslår att WSO lägger till sidnumrering 
till Kindle-utgåvan av den stora röda boken som 
motsvarar sidorna i den tryckta upplagan.     

Bakgrund:  För närvarande har Kindle-versionen av 
den stora röda boken inga synliga sidnummer.  
Följaktligen är det svårt för de som använder Kindle-
versionen vid möten att hitta rätt plats för att delta i 
gruppens uppläsningar.  Andra Kindle-böcker har 
lyckats matcha sidnummer med motsvarande 
tryckta utgåvor.  Skulle detta gå igenom har vi 
frivilliga vuxna barn som gått med på att hjälpa till 
med detta sidnummerprojekt. 

WSO:s analys:   WSO undersöker alternativen för att 
göra detta och planerar en ny version av Kindle BRB. 
Mer information kommer att finnas tillgängligt 
senast 2021 ABC. 

Proposal 2021 – 2 
Submitted on 10-8-20 by MD0060 from Arnold, MD 

 

Issue:  We propose that WSO add page numbers to 
the Kindle edition of the Big Red Book that 
correspond to the pages in the print edition.     

Background:  Currently the Kindle version of the 
BRB does not have visible page numbers.  
Consequently, those who use the Kindle version in 
meetings struggle to find the correct place to join in 
the group’s readings.  Other Kindle books have 
successfully matched page numbers to their 
corresponding print editions.  Should this pass, we 
have ACA volunteers who have agreed to help with 
this page number project. 

 

WSO Analysis:   WSO is researching the options for 
doing this and plans a new version of the Kindle BRB. 
More information will be available by the 2021 ABC.  

Förslag 2021 – 3 
Inlämnat den 08-10-20 av IG626 från Bethesda, 
Maryland. 

Ämne:  Vi föreslår att Vuxna barn till alkoholister 
(ACA) officiellt byter namn till Vuxna barn till 
alkoholister och dysfunktionella familjer (ACADF).            

Bakgrund:  Vi är redan Vuxna barn till alkoholister 
och dysfunktionella familjer, förutom i det officiella 
namnet.  Så står det på hemsidan och i den stora 
röda boken. Men eftersom det inte återspeglas i 
vårt namn har vi en särskild del av varje möte där 
det tydliggörs för nykomlingar att de är välkomna 
även om de inte har alkoholiserade föräldrar. Men 
många vuxna barn tar sig aldrig till sitt första möte 
och besöker aldrig vår hemsida, då de diskvalificerar 

Proposal 2021 – 3 
Submitted on 10-8-20 by IG626 from Bethesda, MD 

Issue:  We propose that Adult Children of Alcoholics 
(ACA) officially change its name to Adult Children of 
Alcoholics and Dysfunctional Families (ACADF).            

Background:  Except in official name, we are already 
Adult Children of Alcoholics and Dysfunctional 
families.  It says it on the website and the Big Red 
Book.  Yet, because it is not reflected in our name, 
we have a special section of each meeting where it 
is made explicit to newcomers that they are 
welcome even if they did not have alcoholic parents.   
But many adult children never make it to their first 
meeting and never visit our website, because they 
disqualify themselves by simply saying “I am not the 
adult child of an alcoholic, so I don’t belong there.”    
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sig själva genom att tänka ”jag är inte ett vuxet barn 
till en alkoholist, så jag hör inte hemma där”.  Vi vet 
att det är extremt svårt att ändra något så 
fundamentalt som ett namn.  Men är det värt att 
missa ens ett vuxet barn som kan finna tillfrisknande 
för att hålla fast vid ett utdaterat namn?  Vi känner 
personligen många vuxna barn som diskvalificerade 
sig själva i flera år innan de insåg att de var 
välkomna i vår gemenskap.  Den här oavsiktliga 
exkluderingen är precis det vi försöker förhindra i 
tradition 5, ”Varje grupp har endast ett huvudsyfte – 
att föra budskapet vidare till det vuxna barn som 
fortfarande lider.”  Kostnaderna för den här 
förändringen kommer bara bli en engångskostnad 
för ACA.  Och vår gemenskap har mognat till den 
punkt att den är ekonomiskt kapabel att ta detta 
viktiga steg.  Som vuxna barn vet vi hur det är att 
leva med skam och övergivenhet; låt oss se till att 
inte ett enda vuxet barn till tror att de inte är 
välkomna i vår gemenskap genom att byta namn till 
det vi är, vuxna barn till alkoholister och 
dysfunktionella familjer (ACADF).   

WSO:s analys:  WSO har inkluderat dysfunktionella 
familjer i vår litteratur i minst ett par decennier. År 
2020 antogs ett förslag om att placera vuxna barn 
av alkoholister / dysfunktionella familjer mer 
konsekvent i all litteratur. Att officiellt byta namn 
skulle kräva en revidering av ACA: s juridiska 
handlingar i delstaten Kalifornien. Juridiska 
kostnader för att göra detta går inte att fastställa. 

We know it is extremely difficult to change 
something as foundational as a name.  But is holding 
on to an outdated name worth missing even one 
adult child who might find recovery?  We personally 
know of many adult children who disqualified 
themselves for years before realizing they were 
welcome in our fellowship.  This unintentional 
exclusion is exactly what we are trying to prevent in 
Tradition 5, “Each group has but one primary 
purpose – to carry its message to the adult child 
who still suffers.”  The costs of this change will only 
be a onetime expense for ACA.  And our fellowship 
has matured to the point where it is financially 
capable of taking this important step.  As adult 
children we know what it is like to live in shame and 
abandonment; let’s not have even one more adult 
child think they are not welcome in our fellowship 
by changing our name to what we are, Adult 
Children of Alcoholics and Dysfunctional Families 
(ACADF).   

 

WSO Analysis:   
WSO has included dysfunctional families in our 
literature for at least a couple of decades.  In 2020 a 
motion was passed to place Adult Children of 
Alcoholics/Dysfunctional Families more consistently 
on all literature. Officially changing the name would 
require revising ACA’s legal documents of 
incorporation in the state of California. Legal costs 
for doing this are undetermined. 

 

Förslag 2021 – 4 
Inlämnat den 08-10-20 av CA1089 från Sebastopol, 
Kalifornien 

Ämne:  Vi föreslår att WSO tillsätter en kommitté - 
bestående av (helt eller delvis) vuxna barn som är 
transsexuella, ickebinära, genderfluid och/eller med 
andra könsöverskridande identiteter - för att 
fastställa om och hur framtida utgåvor av den stora 
röda boken kan bli mer könsinkluderande.      

Bakgrund:  Den stora röda boken innehåller 
hundratals könsbinära referenser till ACA-
medlemmar, familjemedlemmar, det inre barnet, 
den inre älskande föräldern, och högre makt som 
har upplevts som smärtsamma, alienerande och 
exkluderande av vissa vuxna barn med 
könsöverskridande identiteter. Avsnitt som hänvisar 
till det inre barnet som ”han eller hon” eller till 

Proposal 2021 – 4 
Submitted on 10-8-20 by CA1089 from Sebastopol, 
CA 

Issue:  We propose that WSO assemble a 
committee—comprised (wholly or in part) by 
transgender, non-binary, gender-fluid, and/or other 
gender-non-conforming ACAs—to determine 
whether and how to make future printings of the 
BRB more gender-inclusive.      

 

Background:  The BRB contains hundreds of binary-
gendered references to ACA members, family 
members, the Inner Child, the Inner Loving Parent, 
and Higher Power that have been experienced as 
painful, alienating, and exclusionary by some 
gender-non-conforming ACAs. Passages referring to 
the Inner Child as “he or she” or to siblings as 
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syskon som ”bröder och systrar” till exempel, får 
vissa vuxna barn som är ickebinära eller som har en 
könsöverskridande identitet att känna sig osynliga. 
En kommitté av vuxna barn som har känt sig sårade 
eller exkluderade av könsspråket i stora röda boken 
skulle vara bäst lämpad att lägga fram ett mer 
könsneutralt och könsinkluderande språk för att 
underlätta så att alla vuxna barn kan känna sig 
välkomna och sedda. 

WSO:s analys:  WSO har en ad hoc-kommitté för 
mångfald, inkludering och tillgänglighet. 
Litteraturkommittén har bjudit in medlemmar av 
denna kommitté att vara en del av den formella 
granskningsprocessen för all WSO-litteratur. 
litteraturkommittén inledde vid sitt kvartalsmöte i 
oktober 2020 diskussioner om en särskild granskning 
av mångfaldsfrågor i ACA-litteraturen, inklusive 
frågor relaterade till könsidentitet. En liknande 
analys pågår när det gäller andliga begrepp och 
terminologi. 

“brothers and sisters,” for example, make some 
non-binary and gender-fluid ACAs feel invisible. A 
committee of ACAs who have felt harmed or 
excluded by the gendered language in the BRB 
would be best suited to propose more gender-
neutral and gender-inclusive language to help make 
all ACAs feel welcome and seen. 

 

 

WSO Analysis:  WSO has a Diversity, Inclusion and 
Accessibility Ad Hoc Committee. The Literature 
Committee has invited members of this committee 
to be part of the formal review process for all WSO 
literature. During its October 2020 quarterly call, the 
Literature Committee initiated discussions of a 
dedicated review of Diversity issues in ACA 
literature, including issues related to gender identity. 
A similar analysis is underway regarding spiritual 
concepts and terminology. 

Förslag 2021 – 5 
Inlämnat den 25-10-20 av IG630 från Culver City, 
Kalifornien 

Ämne:  Vi föreslår att WSO använder akronymen 
ACA/DF i syfte att inkludera personer vars föräldrar 
inte är alkoholister.  

Bakgrund:  Många medlemmar, särskilt 
nykomlingar, är förvirrade då de inte har 
alkoholiserade föräldrar. De är en del av 
dysfunktionella familjer. Genom att lägga till 
initialerna DF i akronymen kan vi uppmuntra fler 
personer att börja läka från sina barndomstrauman 
samt att få en bättre förståelse för gemenskapen. 
Den nya akronymen kommer stämma överens med 
det breda budskapet om läkande i litteraturen. 

WSO:s analys:   För att göra denna förändring skulle 
WSO behöva ändra ACA till ACA / DF i all  litteratur 
och på alla webbplatser. 

Proposal 2021 – 5 
Submitted on 10-25-20 by IG630 from Culver City, 
CA 

Issue:  We propose that WSO use the acronym 
ACA/DF in order to include people whose parents 
are not alcoholics.   

 

Background:  Many members especially newcomers 
are confused because they do not have alcoholic 
parents. They are part of dysfunctional families By 
including the initials DF in the acronym we can 
encourage more people to heal from their childhood 
trauma. and have a better understanding of the 
fellowship. The new acronym will be aligned with 
the broad message of healing in the literature. 

WSO Analysis:  To make this change, WSO would 
need to change ACA to ACA/DF in the literature and 
on the websites.   

 

Förslag 2021 – 6 
Inlämnat den 29-10-20 av NY109 från Brooklyn, New 
York 

Ämne:  Vi föreslår att ACA WSO:s 
Litteraturkommitté börjar planera för en reviderad 
upplaga av den stora röda boken inför 20-
årsjubiléet, med nya skildringar och uppdaterat 

Proposal 2021 – 6 
Submitted on 10-29-20 by NY109 from Brooklyn, NY 

 
Issue:  We propose that the ACA WSO Literature 
Committee begin planning a 20th Anniversary 
revised edition of the Big Red Book, with new 
testimonials and updated content, to be more 
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innehåll för att inkludera alla erfarenheter utifrån 
kön, sexualitet, etnicitet, religion/andlighet samt ett 
bredare spektrum av socioekonomiska och 
kulturella bakgrunder.     

Bakgrund:  De erfarenheter som beskrivs i stora 
röda boken reflekterar en övervägande vit, 
nordamerikansk och heterosexuell världsbild. Det 
här är förståeligt med tanke på gemenskapens 
storlek och begränsade geografiska område vid 
tiden när litteraturen framställdes under tidigt 2000-
tal. Frånvaron av mångfald i ACA-skildringarna utgör 
dock en oavsiktlig exkludering, som begränsar 
dagens globala gemenskaps hälsa och utveckling. Då 
detta är vår grundläggande litteratur inom ACA 
föreslår vi att WSO åtar sig att ge ut en ny, reviderad 
utgåva, där man införskaffar skildringar från ett 
större urval av vuxna barn, och reviderar innehållet 
så att det bättre reflekterar dess medlemmars 
erfarenheter.  

WSO:s analys:  10-års jubileumsutgåvan följde i 
huvudsak originaltexten med mindre förändringar. 
Detta förslag föreslår en mer betydande 
omskrivning, vilket skulle kräva betydande 
ytterligare redaktionell planering. Tillsammans med 
förslaget i Förslag nr 8, som också begär revision av 
befintlig litteratur, har detta förslag hänvisats till 
litteraturkommittén för att inleda en mer detaljerad 
analys. 

inclusive of all experiences of gender, sexuality, 
ethnicity, religion/spirituality, and a broader range 
of socio-economic and cultural backgrounds.      

 

Background:  The experiences described in the BRB 
reflect a predominantly white, North American, and 
heterosexual worldview. This is understandable, 
given the size of the fellowship and its limited 
geographical range at the time the literature was 
developed in the early 2000s. Still, the absence of 
diversity of testimonials from ACAs presents an 
unintentional act of exclusion, one that limits the 
health and the growth of today’s global fellowship. 
As the core piece of literature within ACA, we 
propose that WSO undertake to publish a newly 
revised edition, soliciting testimonials from a larger 
pool of Adult Children, and revising the content to 
better reflect its members’ experiences.   

 

WSO Analysis: The 10th anniversary edition 
essentially followed the original text, with minor 
changes. This proposal suggests a more significant 
rewrite, which would require substantial additional 
editorial planning. Along with Proposal #8, which 
also requests revisions to existing literature, this 
proposal has been referred to the Literature 
Committee to initiate a more detailed analysis. 

Förslag 2021-7 
Inlämnad  10-30-20 av IG659 från Johannesburg, 
Sydafrika 

Ämne: Vi föreslår att WSO framställer en version av 
Stora röda boken och annan litteratur där 
språknivån inriktas och är anpassad för årskurs 5-7 
snarare än engelska på universitetsnivå, så att 
innehållet är lättare att förstå för personer som har 
engelska som ett andra språk, snarare än som 
modersmål.   

Bakgrund: I Sydafrika har vi 11 officiella språk. Men 
engelska används till regeringsdokument, vilket är 
det gemensamma andraspråket för majoriteten. 
Många, många personer i andra länder jorden runt 
talar engelska som ett andra språk - det har blivit 
det  internationella andraspråket för de flesta tack 
vare datateknik, men ordförrådet är onekligen 
begränsat för majoriteten av dessa personer. 
Exempel är ord som “indictment (åtal)”; “evangelize 
(evangelisera)”; “predicament (obehaglig 

Proposal 2021 – 7 
Submitted on 10-30-20 by IG659 from 
Johannesburg, South Africa 

Issue:  We propose that WSO produce a version of 
the BRB and other literature where the level of 
language is aimed at junior high-school level rather 
than university-grade English, so that the content is 
more easily understandable to people for whom 
English is a second language, rather than their 
mother tongue.   

Background:  In South Africa, we have 11 official 
languages. But English is used as the language for 
government documents, which is the common 
second language for the majority.  Many, many 
people in other countries all around the world also 
speak English as a second language – it has become 
the international second language for most thanks 
to computer technology, but vocabulary is inevitably 
limited for the majority of these people. Examples 
are words like ‘indictment’; ‘evangelize’; 
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belägenhet)” etc. Vi tror att litteratur som använder 
en mycket enklare version av engelska kommer att 
göra en väldigt stor skillnad för att på ett effektivt 
sätt förverkliga  innebörden av Tradition 5, inte bara 
i Sydafrika, men över hela världen. Det här är inte 
tänkt att vara en ersättning för översättningar, men 
för att ge ett inledande sätt att “föra budskapet 
vidare” för de många länder jorden runt där 
gemenskapen inte ännu är stor nog att rättfärdiga 
en översättning. Engelska är vanligen det sätt som 
den första kontakten med ACA  uppnås, det är 
“startpaketsspråket” som med tiden möjliggör för 
gemenskapen att etablera sig tillräckligt för att växa 
till nivån för översättningar på modersmål. Det här 
förslaget skulle naturligtvis tillämpas på den 
tilltänkta “lilla” Stora röda boken, men är inte 
begränsad till bara den, den är ämnad att tillämpas 
på Steg arbetsböcker och all ACA litteratur.  

WSO analys:  Sedan 2017 har litteraturkommittén 
angivit att ny litteratur ska vara lätt att översätta 
och inte kräva avancerade läsfärdigheter. 
Utvärderingskriterierna finns tillgängliga på: 
https://acawso.org/literature-evaluation-criteria/.  

Detta förslag föreslår en omfattande översyn av 
befintlig litteratur, vilket skulle kräva betydande 
resurser i form av volontärarbete. Detta förslag har 
hänvisats till litteraturkommittén för att inleda en 
mer detaljerad analys. 

‘predicament’; etc.        We believe that that 
literature that uses a much simpler version of 
English will make a huge difference in more 
effectively achieving the intention of Tradition 5, not 
just in South Africa, but throughout the world.        
This is not intended to replace translations, but to 
provide an introductory means of “carrying the 
message” for the many countries around the world 
where the fellowship is not yet big enough to justify 
a translation. English is commonly the means by 
which the first exposure to ACA is achieved, it is the 
“starter kit” language which in time allows the 
fellowship to establish enough to grow to the level 
of mother tongue translations.       This proposal 
would obviously apply to the intended “small” BRB, 
but is not limited to just this, it is intended to apply 
to Step work books and all ACA literature.   

WSO Analysis:  Since 2017, the Literature 
Committee has specified that new literature should 
be easy to translate and not require advanced 
reading skills.  
The evaluation criteria are available at 
https://acawso.org/literature-evaluation-criteria/.  
This proposal suggests a comprehensive revision of 
existing literature, which would require substantial 
volunteer resources. This proposal has been referred 
to the Literature Committee to initiate a more 
detailed analysis. 

Förslag 2021-8 
Inlämnat 10-30-20 av IG659 från Johannesburg, 
Sydafrika 

Ämne: Vi föreslår att WSO tar fram en 12 &12 
(liknande AAs 12 & 12) bok med varje Steg och 
Tradition sammanfattad till något som kan läsas på 
15-20 minuter, i ett format planerat att användas 
som grund i de vanliga, 
steg/tradition/tema/delnings-mötenas årscykel, 
men inte begränsad till bara denna användning.   

Bakgrund: Att cykliskt arbeta igenom steg och 
traditioner i möten i en 12 månadersperiod har gett 
resultat i andra 12-stegs gemenskaper och visat sig 
vara ett bra sätt att bekanta sig med programmet, 
och vi tror att vår ACA gemenskap kommer att ha 
mycket stor nytta av att ha det tillgängligt som en 
standard text. En sådan bok kommer också att förse 
oss med en gedigen översikt av ACA:s förståelse av  
stegen och traditionerna. 

Proposal 2021 – 8 
Submitted on 10-30-20 by IG659 from 
Johannesburg, South Africa 

Issue:  We propose that WSO develops a 12 & 12 
(similar to the AA 12 & 12) book with each Step and 
Tradition condensed to something that could be 
read in 15 – 20 minutes, in a format designed to be 
used as the basis for the common 
Step/Tradition/Topic/Share meeting cycle, but not 
limited to just this use.   

Background:  Working through the cycle of the 
steps and traditions in meetings over the course of 
12 months has a proven track record in other 12-
step fellowships as a good way to get familiar with 
the program, and we believe that our ACA 
fellowship will benefit greatly from having this 
available as a standard text. Such a book would also 
provide a solid overview of the ACA understanding 
of the steps and traditions.   
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WSO Analysis:  If this proposal receives a 60% 
positive vote from the fellowship, it will be included 
as part of the ABC agenda, with the result of that 
discussion provided as part of the ABC minutes. 

WSO Analysis:  If this proposal receives a 60% 
positive vote from the fellowship, it will be included 
as part of the ABC agenda, with the result of that 
discussion provided as part of the ABC minutes. 

Förslag 2021 – 9 
Inlämnat den 30-10-20 av IG659 från Johannesburg, 
Sydafrika 

Ämne:  Vi föreslår att en ämnesbok som omfattar de 
mycket unika och specifika utmaningar som ACA tar 
itu med framställs. Det bästa vore om den var i ett 
format där varje ämne kunde läsas på 15 - 20 
minuter, så att det kan användas som innehåll på ett 
temamöte.    

Bakgrund:  ACA har en del väldigt unika och 
specifika skillnader från andra 12-
stegsgemenskaper, såsom behovet att utveckla en 
älskande förälder; att finna klarhet i steg 2; att 
skydda det inre barnet när man genomför steg 8 & 
9; medresenärsperspektivet gentemot 
sponsorskapet; idén om att göra en oklanderlig 
inventering av föräldrarna i steg 4; idén om en 
”inventering av den skada som gjorts mig”; att 
hantera PTSD och trauma; osv. Vi tror att en bok 
som inriktar sig på alla dessa ämnen i ett format 
designat för att användas på ett temamöte skulle 
säkerställa att informationen kommuniceras på ett 
korrekt, konsekvent och effektivt sätt.  Vi skulle bli 
mycket glada om kombinerades med 12 & 12-boken 
som vi föreslog i Förslag 8. 

WSO:s analys:  Om detta förslag tas upp på ABC:s 
dagordning och motionen antas kommer det att 
skickas till litteraturkommittén för potentiellt 
genomförande. Oberoende av Förslags förfarandet 
uppmuntras grupper (möten, intergrupper och 
regioner) att lämna sina litteraturförslag och utkast 
till litteraturkommittén. Inlämningsprocessen 
beskrivs i avsnitt XII.C i OPPM (Inlämning av  
litteraturförslag). 

Proposal 2021 – 9 
Submitted on 10-30-20 by IG659 from 
Johannesburg, South Africa 

Issue:  We propose that a Topic book that covers 
the very unique and specific challenges that ACA 
deals with be developed. Ideally this would be in a 
format that each individual topic could be read in 15 
– 20 minutes, so can be used as the content of a 
topic meeting.    

Background:  ACA has some very unique and 
specific differences to other 12-Step fellowships, 
such as the need to develop a Loving Parent; finding 
clarity in Step 2; protecting the Inner Child when 
doing steps 8 & 9; the fellow-traveler approach to 
sponsorship; the idea of taking a blameless 
inventory of parents in Step 4; the idea of a “harms 
done to me inventory”; dealing with PTSD and 
Trauma; etc. We believe that a book that addresses 
each of these topics in a format designed to be used 
for a topic meeting would ensure that the 
information is communicated accurately, 
consistently and effectively.  We would be very 
happy that this be combined with the 12 & 12 book 
suggested in our proposal 8.   

 

WSO Analysis:   If this proposal makes it to the ABC 
agenda and a motion is passed, it will be sent to the 
Literature Committee for potential implementation. 
Independent of the Proposal process, groups 
(meetings, Intergroups and Regions) are also 
encouraged to submit literature proposals and 
drafts to the Literature Committee. The submission 
process is detailed in Section XII.C of the OPPM 
(Submitting Literature Proposals).  

Förslag 2021 – 10 
Inlämnat den 30-10-20 av IG659 från Johannesburg, 
Sydafrika 

Ämne:  Vi föreslår att en folder framställs som ger 
en översikt/beskriver de viktiga skillnaderna mellan 
ACA-gemenskapen och andra 12-stegsprogram. 
Specifikt, att:   

Proposal 2021 – 10 
Submitted on 10-30-20 by IG659 from 
Johannesburg, South Africa 

Issue:  We propose that a pamphlet/trifold be 
developed to outline/describe the significant 
differences between the ACA fellowship and other 
12-step programs. Specifically, that:   



 

8 
 

● Steg 1 inte kan förklaras i en mening, att det har 
flera lager och är komplext och att det tar 
väsentlig tid och ansträngning för att bryta 
igenom förnekelsen. 

● Steg 2 handlar om att komma till klarhet, att 
många vuxna barn saknar en referensram för 
hälsosamt beteende, så de kan inte ”återvända” 
till förnuftet utan kanske hittar det för första 
gången. 

●  Steg 4 handlar om en oklanderlig inventering av 
våra föräldrar för att vi, som vår grundare Tony A 
påstår, i grund och botten blir dem eller gifter 
oss med dem.   

● Steg 6 innebär en massiv upptäcktsresa i ”om 
inte med det jag vet, vad ska jag då ersätta det 
med”, som kan innebära en stor omskolning (och 
egentligen det enda tillfället som 
självhjälpsböcker verkligen kan vara användbara, 
när vi väl identifierat problemet i steg 4. 

● Steg 8 & 9 inkluderar, som en del av ”utom då 
detta skulle skada dem eller andra”, våra inre 
barn. 

● Att det vi siktar på är känslomässig nykterhet.   
● Att vi fokuserar på att utveckla vår älskande inre 

förälder som en fundamental del i vårt 
tillfrisknande.   

●  Att sponsorskap behöver undvika både foglighet 
och trots, vi använder oss av ett medresenärs-
/stödsystem snarare än ett styrande 
auktoritetsperspektiv.  Och utan tvekan andra 
skillnader som WSO-teamet skulle identifiera när 
de utvecklade detta.   
 

Bakgrund:  Många som kommer till ACA från andra 
12-stegsprogram antar att de ”greppar” hur ACA 
fungerar, och har då svårt att anpassa sig till ACA:s 
tillvägagångssätt utan någon ordentlig klarhet kring 
skillnaderna. Det här handlar om att förse 
nykomlingar från andra gemenskaper med en 
förklaring som ger snabb klarhet kring skillnaderna. 

WSO Analys:  Om detta förslag tas upp på ABC:s 
dagordning och motionen antas kommer det att 
skickas till litteraturkommittén för potentiellt 
genomförande. Oberoende av Förslags förfarandet 
uppmuntras grupper (möten, intergrupper och 
regioner) att lämna sina litteraturförslag och utkast 
till litteraturkommittén. Inlämningsprocessen 
beskrivs i avsnitt XII.C i OPPM (Inlämning av  
litteraturförslag). 

• Step 1 is not a one-sentence response, that it is 
layered and complex and takes substantial time 
and effort to break through the denial    

• Step 2 involves coming to clarity, that many adult 
children have no frame of reference for healthy 
behaviour, so cannot “return” to sanity but may 
be finding it for the first time   

• Step 4 involves a blameless inventory of our 
parents because, as our founder Tony A suggests, 
we have in essence become and/or married 
them.   

• Step 6 involves a massive voyage of discovery of 
“if not what I know, then what to replace it with” 
that can involve major re-education (and really 
the only time self-help books may genuinely be 
useful, once we have identified the problem in 
Step 4)   

• Step 8 & 9 includes, as part of the “except when 
to do so would injure them or others” our Inner 
Child/ren   

• That what we are aiming for is emotional 
sobriety.   

• That we focus on developing our on Loving Inner 
Parent as a fundamental part of our recovery.   

• That sponsorship needs to avoid both compliance 
or defiance, so we use a fellow-traveler/support 
system rather than a prescriptive, authority-
figure approach.  And no doubt other distinctions 
that the WSO team would identify when 
developing this.   

 

 

Background:  Many people coming into ACA from 
other 12-step fellowships assume they “know the 
ropes” and so struggle to adjust to the ACA 
approach without some substantial clarity on the 
differences. This is about providing a quick clarity of 
the differences for newcomers to ACA from other 
fellowships.   

WSO Analysis:    If this proposal makes it to the ABC 
agenda and a motion is passed, it will be sent to the 
Literature Committee for potential implementation. 
Independent of the Proposal process, groups 
(meetings, Intergroups and Regions) are also 
encouraged to submit literature proposals and 
drafts to the Literature Committee. The submission 
process is detailed in Section XII.C of the OPPM 
(Submitting Literature Proposals). 
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Förslag 2021 – 11 
Inlämnad den 30-10-20 av IG659 från Johannesburg, 
Sydafrika 

Ämne:  Vi föreslår att WSO överväger att inrätta en 
internationell stipendiefond för ACA-litteratur, för 
de medlemmar som inte har råd med ACA-litteratur 
på grund av priset på litteraturen i deras lokala 
valuta, växelkursen för deras valuta gentemot 
dollarn eller på grund av deras individuella 
ekonomiska begränsningar.   

Bakgrund:  Litteraturen är ett grundläggande 
redskap för alla vuxna barn som söker tillfrisknande. 
I områden i Sydafrika som Soweto är priset på 
litteratur för närvarande oöverkomligt för 
majoriteten av befolkningen. I ett land där nästan 50 
% av befolkningen lever under fattigdomsgränsen, 
där arbetslösheten ligger på över 30 % och där 
majoriteten inte har råd med psykiatrisk vård, är det 
nödvändigt att detta viktiga transportmedel som bär 
ACA:s budskap görs tillgängligt för så många 
människor som söker hjälp som möjligt.          Vi är 
övertygade om att bristen på ekonomiska resurser 
inte borde vara en anledning att inte finna 
tillfrisknande genom ACA, för att man inte har råd 
med det primära redskap. Dessutom är det i ett land 
som detta den FYSISKA LITTERATUREN som är det 
primära sättet att föra fram budskapet - tillgång till 
internet och överkomliga data-priser är alltför 
oåtkomliga för att majoriteten ska kunna använda 
online-resurser.  Vi tror också att en stipendiefond 
för ACA-litteratur skulle förse mer bemedlade ACA-
medlemmar med ett tillfälle att göra service enligt 
tradition 5 på ett sätt som inte bara kommer 
reducera kostnaden för litteratur för ACA-
medlemmar som inte har råd, utan som även 
kommer möjliggöra för gemenskapen att växa och 
fortsätta uppfylla sitt syfte att föra fram budskapet 
till vuxna barn som fortfarande lider över hela 
världen.    

WSO:s analys:  WSO erkänner att tillgång till 
prisvärd litteratur är en pågående utmaning. För att 
hantera de orimliga kostnaderna för internationell 
båtfrakt  till de flesta länder från USA har WSO 
initierat tryckning lokalt för att minska dessa 
kostnader. Det finns fortfarande många länder där 
det ännu inte är möjligt att trycka litteratur lokalt . 
Ekonomikommittén stöder en internationell 
litteraturfond och planerar, i skrivande stund, att 
samla in riktade bidrag genom implementering av 

Proposal 2021 – 11 
Submitted on 10-30-20 by IG659 from 
Johannesburg, South Africa 

Issue:  We propose that WSO consider setting up an 
ACA International Literature Scholarship fund for 
members who cannot afford ACA literature due to 
the price of the literature in their local currency, the 
exchange rate for their currency against the dollar, 
or due to their individual financial constraints.   

Background:  Literature is an essential tool of 
recovery for all adult children seeking recovery. In 
areas of South Africa such as Soweto, the price of 
literature is currently unaffordable for the majority 
of the population. In a country where almost 50% of 
the population is living below the poverty line; the 
level of unemployment is over 30%; and mental 
healthcare is unaffordable for the majority, it is 
imperative that this vital vehicle of carrying the ACA 
message be made accessible to as many people 
seeking help as possible.        We strongly believe 
that lack of financial resources should not be a 
reason not to find ACA recovery because they 
cannot afford the primary tool.  Furthermore, in a 
country like this, it is the PHYSICAL LITERATURE that 
is the primary means of carrying the message – 
internet access and affordability of data is far too 
inaccessible for the majority to use online resources.  
We also believe that an ACA literature scholarship 
fund that will provide more affluent ACA members 
an opportunity to be of Tradition 5 service to the 
fellowship in a way that will not only reduce the cost 
of literature for ACA members that cannot afford it, 
but will also enable the fellowship to grow and 
continue fulfilling its purpose of carrying the 
message to still-suffering adult children all over the 
world.    

WSO Analysis:  WSO acknowledges that access to 
affordable literature is an ongoing challenge. To 
address the exorbitant cost of international shipping 
to most countries from the United States, WSO has 
initiated local printing options to help reduce these 
costs. There are still many countries where local 
printing is not yet an option. The Finance Committee 
supports an International Literature Scholarship 
Fund and, as of the time of writing this analysis, is 
making plans to collect targeted contributions by 
implementation of a software plugin. These 
earmarked contributions would be accounted for in 
a separate fund and distributions would be made 
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ett programtillägg. Dessa öronmärkta bidrag skulle 
redovisas i en separat fond och utdelningar skulle 
göras efter styrelsens godkännande. Denna fond 
skulle upprätthållas utan extra kostnad för WSO. 

OBS: Om både denna Förslag och Förslag  16 tas upp 
på ABC-agendan kommer ABC-ordföranden att 
föreslå att de slås samman till en motion eftersom 
de i huvudsak är desamma. 

upon approval by the Board. This fund would be 
maintained at no additional cost to WSO.  

NOTE: if both this Proposal and Proposal 16 make it 
to the ABC agenda, the ABC Chair will entertain a 
motion to combine them as they are essentially the 
same.  

Förslag 2021 – 12 
Inlämnad den 31-10-20 av ISR0007 från Haifa, Israel 

Ämne:  Vi föreslår att WSO lägger till ytterligare ett 
regelbundet årligt virtuellt ACA-event utöver det 
årliga AWC, med siktet på det globala 
medlemskapet och kontakter runt om i världen. 

Bakgrund:  På grund av Covid-19 genomfördes 
ACA:s världskonvention (AWC) år 2020 virtuellt 
under 18 timmar i sträck vilket möjliggjorde att 
tidszoner runt om i hela världen kunde delta, under 
namnet ”Global connections” (globala kontakter). 
Detta evenemang fick starkt positiva resultat när det 
kommer till att sammankoppla medlemmar från 
hela världen, vilket underlättar att komma ur 
isoleringen på en global nivå och förstärka lokala 
gemenskaper.    Efter denna framgång föreslår vi att 
WSO organiserar ett liknande årligt event som ett 
regelbundet ACA-event, möjligen mellan de årliga 
ABC/AWC, och som följer samma format som 2020 
års AWC.    Vi föreslår att namnet på eventet blir 
”Global connections day” (Dagen för globala 
kontakter) och att datumet för eventet blir runt 
oktober eller november varje år - alltså mellan ABC-
AWC som sker i april.   

WSO:s analys:   
På grund av COVID-19 var WSO värd för en 
världsomspännande digital konferens 2020. Det 
krävde en ansenlig mängd volontärtimmar för att 
organisera, även workshop-värdar från hela världen 
var involverade vilket mer än fördubblade 
deltagandet. WSO analyserar nu kostnaden och 
nyttan med att vara värd för ett digitalt AWC-
program under kommande år. 

Proposal 2021 – 12 
Submitted on 10-31-20 by ISR0007 from Haifa, Israel 

Issue:  We propose that WSO add a second regular 
ACA world annual virtual event in addition to the 
yearly AWC, aiming toward the global membership 
and connections around the world. 

 

Background:  Due to COVID-19, the ACA World 
Convention (AWC) in 2020 was conducted virtually 
over 18 hours straight allowing time zones around 
the world to participate, under the name “Global 
Connections”. This event had strong positive results 
on connecting members from all around the world, 
helping with coming out of isolation on a global level 
and empowering local fellowships. Following this 
success, we propose that WSO will organize a similar 
yearly event as a regular ACA event, possibly 
between the annual ABC-AWC, that will follow 
similar format to the 2020 AWC.  We suggest the 
name of the event to be “Global Connections Day” 
and the date to be set around October or November 
each year – so in the middle between the ABC-AWC 
happening on April.   

 

WSO Analysis:  Because of COVID-19, WSO hosted a 
worldwide virtual convention in 2020. It required 
substantial volunteer hours to organize, but also 
involved workshop presenters from around the 
world and more than doubled participation. WSO is 
studying the cost and benefit of hosting some virtual 
AWC programming in future years.   
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Förslag 2021-13 
Inlämnat 2020-10-31 av ISR0007 från Haifa, Israel 
Ämne: Vi föreslår att WSO skapar en ACA app för 
mobila enheter. 
Bakgrund: Det finns någr andra 12 & 12 
gemenskaper som har appar som hjälper 
medlemmar att få information, tillgång till olika 
alternativ, spara steg 10 inventeringar, få kontakt 
med andra medresenärer, göra tradition 7 
donationer, handla i webbshoppen mm. Med tanke 
på våra medlemmars online preferenser så kan det 
här vara ett stort stöd till medlemmar för att lättare 
engagera sig i ACA programmet på ett tidsenligt 
sätt. Vi föreslår att WSO ser till att en sådan app 
skapas och underhålls. 
 
WSOs Analys:  WSO har för närvarande inga särskilt 
anställda eller budget för detta projekt. 
Kostnadsberäkningen för att skapa en App kan vara 
14 000 USD eller högre, beroende på appens 
funktionalitet. Att stödja detta skulle också kräva 
ytterligare årliga utgifter. 

 Proposal 2021 – 13 
Submitted on 10-31-20 by ISR0007 from Haifa, Israel 

Issue:  We propose that WSO create an ACA app for 
mobile devices.     

Background:  Few other 12&12 fellowships now 
have apps to support the members with 
information, access options, logging 10 step 
inventories, connecting with fellow travelers, 
making 7th tradition donations, shopping in our 
store etc.  Giving the online nature of our 
membership, this can be a great support for 
member to engage with the ACA program more 
easily and in an up to date manner.  We propose 
WSO will commission such an app to be created and 
maintained.     

WSO Analysis: WSO does not currently have special 
workers or budget designated for this project. The 
cost estimate for creating an app could be $14,000 
or higher, depending on the app’s functionality. This 
would also require additional annual expense to 
support.  
 

Förslag 2021-14 
Inlämnat 2020-10-31 av WEB0120 

Ämne: Vi föreslår att WSO ger stöd till att utforska 
utmaningarna och möjligheterna med tillfrisknande 
online i ACA genom att lära sig mer om hur det 
påverkar individers tillfrisknande samt hur grupper 
med onlinemöten mår och vilka servicestrukturer 
som behövs för att stödja dessa grupper i längden.  

Bakgrund: En värld av ansiktsmasker och social 
distansering har gjort att våra möten blivit avbrutna. 
Många möten gjordes temporärt om till 
onlinemöten. Några möten startades online 
permanent. I dessa oroliga tider har många 
medborgare dessutom fått tid och en upplevd 
känsla av missnöje, nyligen upptäckt ACA:s 
tillfrisknande och onlinemöten. Detta stora skifte i 
hur ACA ”erbjuds” ger upphov till flera 
grundläggande frågor. Först och främst, ”Hur 
påverkar online upplevelsen det individuella 
tillfrisknandet? Andra nyckelfrågor som kanske 
borde studeras är: Vilka andra utmaningar 
uppkommer på online möten för tillfrisknande och 
hur kan de bemötas? Hur behandlar online grupper 
vår andliga grund som är anonymitet? Hur bemöter 
vi behovet av gemenskap? Vidare, hur främjar ett 
onlinemöte att dess medlemmar får tillfällen att 
studera stegen? Hur möter de upp när sponsorer 

Proposal 2021 – 14 
Submitted on 10-31-20 by WEB0120  

Issue:  We propose that WSO support exploring the 
challenges and opportunities associated with the 
world of online ACA recovery, learning more about 
the impact on individual recovery, and on the well-
being of online meeting groups, including the 
service structures needed to support these groups 
over time.     

Background:  In a world of face masks and social 
distancing, our meetings have been disrupted. Many 
meetings moved online, temporarily. Some new 
meetings were established there, permanently. 
What's more, during this stressful time, many 
citizens, with time and discontent, have newly found 
ACA recovery and online meetings.     This huge shift 
in the ACA "delivery model" raises fundamental 
questions. Most importantly, "How does an online 
experience impact individual recovery?"    Other key 
questions that may merit study:   What other 
challenges are experienced in online recovery 
meetings and how can these challenges be 
mitigated?  How do online groups address our 
spiritual foundation of anonymity?  How do we 
meet the need for having fellowship?  Additionally, 
how does an online meeting support the creation of 
Step Study opportunities for their members?  How 
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och medresenärer efterfrågas? Hur hanterar online-
grupper sina nya eller omdefinierade roller utifrån 
de begränsade servicepositionerna som är beskrivna 
i den Stora röda boken. Kan mer beständiga ”online” 
- servicepositioner och mera likartade titlar och 
beskrivningar leda till mindre förvirring mellan olika 
sorters möten? Vad är effekten på sjundetraditions 
donationerna och finansieringen av vår service 
struktur? Det behövs svar på dessa och eventuellt 
andra frågor. WSO har en unik möjlighet att stödja 
ett utforskande av dessa frågor. Genom att 
kartlägga ACA medlemmars och gruppernas tankar 
och reflektioner genom noggrant formulerade 
frågor så skulle man kunna få syn på viktiga teman 
specifika till ”virtuellt tillfrisknande” och till hur 
online samlingar fungerar. En sådan studie kommer 
hjälpa WSO att uppdatera eller ta fram de bästa 
beprövade erfarenheterna i hur man stödjer 
grupper och individuellt tillfrisknande i en online 
miljö.  

WSO Analys:  Servicenätverkskommittén skriver för 
närvarande en servicemanual som ersätter det 
kapitel i BRB som utgör handboken. Den kommer att 
innehålla information om online-möten. Det finns 
också en sida med bästa praxis / 
medlemsverktygslåda på WSO:s webbplats 
(https://acawso.org/category/best-practices/) där 
gemenskapen kan dela med sig av sina erfarenheter. 

do they meet the requests for fellow travelers and 
sponsors?  How do online meetings square their 
new, or redefined roles with the limited service 
positions that are described in the BRB?  Could 
consistency of 'online' service positions - more 
uniformity of titles and descriptions - create less 
confusion between meetings?  What are the 
impacts on 7th Tradition donations and the funding 
of our Service Structure?    Answers to these, and 
potentially other questions, are needed. The WSO is 
uniquely positioned to support enquires. Surveys of 
ACA members and groups, using carefully designed 
questions, could reveal important themes particular 
to 'virtual recovery' and the functioning of online 
gatherings. Such research will help WSO develop or 
update best practices, in support of both group 
health and individual recovery in the online 
environment.   

 

WSO Analysis:  The Service Network Committee is 
currently writing a Service Manual that will replace 
the Handbook chapter of the BRB.  It will include 
information about online meetings.  There is also a 
Best Practice/Member Toolbox page on the WSO 
Service Website (https://acawso.org/category/best-
practices/) where the Fellowship can share their 
experiences. 

Förslag 2021 – 15 

Inlämnad den 31-10-20 av WSO:s Globala 
medlemsunderkommitté  

Ämne:  Vi föreslår att ACA-gemenskapen antar 
Globala medlemsunderkommittén som en varaktig 
WSO-kommitté.      

Bakgrund:  Den Globala medlemsservicekommittén 
är ansträngd av de växande behoven hos den 
globala medlemsunderkommittén. Den globala 
medlemsunderkommittén är ansvarig för att förse 
stöd till 148 länder.  Underkommittéer får bara en 
bråkdel av huvudkommittéernas budget och tilldelas 
väldigt kort med tid på WSO:s månadsmöte för att 
rapportera om sina medlemmars aktiviteter. I 
jämförelse representerar den europeiska kommittén 
45 länder och tilldelas permanent 
kommittéstatus.  Stödet från den globala 
underkommittén har varit avgörande för 
gemenskapens tillväxt internationellt, och har även 
inneburit en viktig koppling mellan dessa länder och 
ACA som helhet.  “Global” har snabbt växt ur rollen 

Proposal 2021 – 15 
Submitted on 10-31-20 by the WSO Global Members 
Sub-Committee  

Issue:  We propose that the ACA fellowship approve 
the Global Members Subcommittee as a Standing 
WSO Committee.      

Background:  The member services committee is 
strained by the growing needs of the global 
subcommittee. The Global Members Subcommittee 
is responsible for providing support to 148 
countries.  Subcommittees receive only a fraction of 
their parent committees’ budget and are only 
allotted a brief amount of time at the WSO monthly 
meeting to report on their members activities. As a 
comparison, the European committee represents 45 
countries and is allotted standing committee status.  
The support from the global subcommittee has been 
instrumental in growing the fellowship 
internationally as well as providing a critical 
connection for these countries to ACA as a whole.   
Global has quickly grown out of the subcommittee 

https://acawso.org/category/best-practices/
https://acawso.org/category/best-practices/


 

13 
 

som underkommitté och med de extra resurser som 
ges till en permanent kommitté kan de vara till stor 
nytta för alla medlemsländer.  Denna Förslag har 
fullt stöd av ordföranden för 
medlemsservicekommittén.   

WSO:s analys:  Styrelsen antog nyligen en motion 
om att göra en årlig granskning av kommitténs 
struktur för att säkerställa att våra olika kommittéer 
anpassas till gemenskapens behov. 
Underkommitténs status för globala medlemmar 
kommer att ingå i denna granskning. 

role and can significantly benefit their member 
countries with the additional resources given to a 
standing committee.  This proposal is fully 
supported by the chair of the member services 
committee.   

WSO Analysis:  The Board recently passed a motion 
to do an annual review of the Committee structure 
to help ensure our mix of committees aligns with 
fellowship needs. The Global Members 
subcommittee’s status will be part of this review.   

Förslag 2021 – 16 

Inlämnad den 31-10-20 av WSO:s Globala 
medlemsunderkommitté  

Ämne:  Vi föreslår att WSO skapar en internationell 
stipendiefond för litteratur, för att väga upp 
litteratur kostnaderna för möten i länder där ACA är 
under framväxt.     

Bakgrund:  Som ACA medlemmar vet vi hur viktig 
den stora röda boken och annan ACA-litteratur har 
varit för vårt tillfrisknande. I länder där ACA-
litteraturen trycks, såsom USA, har vi kommit att ta 
för givet att vi har tillgång till litteratur till ett rimligt 
pris. Vissa länder där vuxna barn måste importera 
litteratur har medlemmar dock varit tvungna att 
uthärda priser som är upp till två eller till och med 
tre gånger så höga på grund av fraktkostnader och 
växelkurser.  Dessutom är ibland den rådande lönen 
i vissa av dessa länder så låg att priset på en stor röd 
bok kan motsvara vad en person tjänar på en 
vecka. På grund av avsaknad av internetåtkomst och 
kostnaden för data är digitala upplagor dessvärre 
inte en hållbar lösning  i vissa länder och regioner. 
När vi för vidare budskapet till det vuxna barn som 
fortfarande lider (tradition 5) vill vi inte att en 
nykomling som kanske är osäker på programmet ska 
avskräckas på grund av begränsande 
litteraturkostnader.  WSO upprättade ett 
”Förstärkningsprogram” som hjälper till att starta 
ett nytt möte i varje land, men detta räcker dock 
inte för att stödja uppstart av ett nationellt ACA-
program. Andra gemenskaper har framgångsrikt 
använt en stipendiefond för att stödja 
tillväxtländernas litteraturbehov. Den här nya 
fonden kan hjälpa till att starta och upprätthålla 
möten som håller på att försöka etablera sig, medan 
WSO fortsätter att utforska möjligheten att trycka 
litteratur i fler länder.     

Proposal 2021 – 16 
Submitted on 10-31-20 by the WSO Global Members 
Sub-Committee  

Issue:  We propose that WSO create an 
International Literature Scholarship Fund to help 
offset literature costs for meetings in emerging 
countries.     

Background:  As ACA’s we know how important the 
Big Red Book (BRB) and other ACA literature have 
been to our recovery.  In countries where ACA 
literature is printed such as the United States, we 
have come to take for granted our access to 
affordable literature.   However, in some countries 
where ACA’s must import literature, they have had 
to tolerate pricing that is up to two or even three 
times as high due to shipping costs and exchange 
rates.  Additionally, sometimes the prevailing wage 
in emerging countries is so low that a BRB may cost 
as much as worker can earn in a week.  
Unfortunately, in some emerging countries and 
remote regions of more developed countries digital 
copies are not a viable solution due to the 
inaccessibility to the internet and cost of data.  As 
we carry the message to the adult child who still 
suffers (Tradition 5), we don’t want the newcomer 
who may be unsure of the program to be deterred 
by prohibitive literature costs.  WSO instituted a 
“Lights on Program” that helps start one new 
meeting in each country, however this is not enough 
to support a national ACA program. Other 
fellowships have successfully used a scholarship 
fund to support emerging countries literature 
needs. This new fund can help start and sustain 
meetings on their path to becoming self-supporting, 
as WSO continues to explore the feasibility of 
printing literature in more countries.     

WSO Analysis:  WSO acknowledges that access to 
affordable literature is an ongoing challenge. To 
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WSO:s analys:  WSO erkänner att tillgång till 
prisvärd litteratur är en pågående utmaning. För att 
hantera de orimliga kostnaderna för internationell 
båtfrakt  till de flesta länder från USA har WSO 
initierat tryckning lokalt för att minska dessa 
kostnader. Det finns fortfarande många länder där 
det ännu inte är möjligt att trycka litteratur lokalt . 
Ekonomikommittén stöder en internationell 
litteraturfond och planerar, i skrivande stund, att 
samla in riktade bidrag genom implementering av 
ett programtillägg. Dessa öronmärkta bidrag skulle 
redovisas i en separat fond och utdelningar skulle 
göras efter styrelsens godkännande. Denna fond 
skulle upprätthållas utan extra kostnad för WSO. 

Notera: Om både denna Förslag och Förslag 11 tas 
upp på ABC-agendan kommer ABC-ordföranden att 
föreslå att de slås samman till en motion eftersom 
de i huvudsak är desamma. 

address the exorbitant cost of international shipping 
to most countries from the United States, WSO has 
initiated local printing options to help reduce these 
costs. There are still many countries where local 
printing is not yet an option. The Finance Committee 
supports an International Literature Scholarship 
Fund and, as of the time of writing this analysis, is 
making plans to collect targeted contributions by 
implementation of a software plugin. These 
earmarked contributions would be accounted for in 
a separate fund and distributions would be made 
upon approval by the Board. This fund would be 
maintained at no additional cost to WSO.  

NOTE: if both this Proposal and Proposal 11 make it 
to the ABC agenda, the ABC Chair will entertain a 
motion to combine them as they are essentially the 
same.  

Förslag 2021 – 17 
Inlämnat den 10-31-20 av WSO Globala 
ledamöter underkommittén och MD0060 från 
Arnold, MD 

Ämne: Vi föreslår att den årliga konferensen 
(ABC) beviljar att en representant från den 
grupp som lämnat in en motion (som antagits 
på dagordningen) får 3 minuter för att föredra 
motionens innebörd, avsikt och betydelse. 
Detta skulle ske efter den första uppläsningen 
av motionen men innan ABC öppnar för 
allmänna kommentarer.     

Bakgrund: Historiskt sett har regeln om 
huruvida författare kan presentera sina 
motioner på ABC före delegaternas diskussion 
varierat. Inför varje ABC, på vårt gruppsamvete, 
när vi röstar om huruvida dessa förslag på 
motioner bör hanteras på ABC dagordning, 
tolkar vi utifrån vår bästa förmåga, författarens 
avsikt. Oundvikligen är medlemmar oense 
gällande syftet eller innebörden av vissa förslag.  
Tyvärr är det inte möjligt för den som föreslagit 
motionen att förklara sin avsikt. Detta problem 
har också funnits på ABC eftersom det ofta varit 
svårt för vissa författare att fysiskt närvara. Med 
tillkomsten av att närvara digitalt har detta 
hinder tagits bort. En möjlighet att klargöra 

Proposal 2021 – 17 
Submitted on 10-31-20 by the WSO Global Members 
Sub-Committee and MD0060 from Arnold, MD 

 

Issue:  We propose that the Annual Business 
Conference (ABC) grant a representative from the 
proposing group of each ballot item (on the agenda) 
3 minutes to speak to its meaning, intent, and 
importance.  This would occur after the initial 
reading of the item but before general comments 
begin.     

 

Background:  Historically, the rule varies as to 
whether authors can present their ballot items at 
the ABC prior to the delegates’ discussion.  Before 
each ABC, in our group consciences, as we vote on 
whether these ballot items should appear on the 
agenda, we make our best interpretation of the 
author’s intent.  Inevitably on some proposals, 
members disagree on the purpose or meaning of an 
item.  Unfortunately, it is not possible for a member 
of the proposing group to explain their intention at 
each group conscience. In the past, this problem has 
also existed at the ABC as it was often difficult for 
one of the authors to be physically present. With 
the advent of virtual attendance this barrier has 
been removed. An opportunity to clarify the intent 
of their ballot item could be especially essential for 
members from emerging countries who have had to 
write their proposal in a language other than their 
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avsikten med en motion kan vara särskilt viktigt 
för medlemmar från länder som har varit 
tvungna att skriva sitt förslag på ett annat språk 
än sitt eget. Att låta författaren till ett förslag 
tala i 3 minuter har potential att leda till en mer 
effektiv och givande diskussion bland 
delegaterna. Denna åtgärd skulle säkerställa att 
varje grupp har möjlighet att presentera sin 
motion med mer tydlighet på ABC.  

WSO analys: Från och med 2021 kommer författare 
till alla motioner att ges möjlighet att presentera 
sina förslag under ett seminarium som kommer att 
ske i januari och februari. Inspelningar av dessa 
seminarier kommer att finnas tillgängliga på 
tjänstens webbplats. 

own. Allowing the author of a proposal to speak for 
3 minutes has the potential to lead to a more 
efficient and fruitful discussion among the 
delegates. This measure would ensure that each 
group has an opportunity to present their ballot 
item with clarity at the ABC.   

 

 

WSO Analysis:  Starting with the 2021 Ballot 
process, authors of all Proposals will be given the 
opportunity to present their Proposals during Town 
Hall meetings that will happen in January and 
February. Recordings of these Town Halls will be 
available on the service website.  

 

Förslag 2021-18 
Inlämnad den 10-31-20 av WSO Globala medlems 
underkommittén. 

Ämne: Vi föreslår att ACA:s årliga världskonferens 
(ABC) och ACA World Convention (AWC) alltid sker 
med tillgång till live online sändning till den 
internationella gemenskapen. Detta förslag bör ingå 
i OPPM (Operating Procedures & Planning Manual, 
Manual för driftsrutiner & planering).     

Bakgrund: För närvarande är WSO ålagda att hålla 
ABC men det är frivilligt att hålla konferensen AWC. 
Online tillgång till workshops på AWC är avgörande 
för att vår gemenskap ska växa och öka 
delaktigheten över hela världen eftersom inte alla 
kan delta fysiskt på AWC. Detta skulle öka 
kännedomen om AWC och potentiellt öka närvaro 
både digitalt och fysiskt. Närvaron på AWC 2020 
överträffade förväntningarna och visade på behovet 
av att årligen erbjuda online-åtkomst till AWC. AWC 
tillät det internationella gemenskapen att ansluta till 
ACA:s gemenskap på ett sätt som tidigare inte var 
möjligt vilket har resulterat i ökad tillväxt av vår 
gemenskap över hela världen. 

WSO-analys:  OPPM anger redan att både ABC och 
AWC hålls årligen och att AWC inträffar omedelbart 
efter ABC. Det anges också att ABC hålls digitalt 
såväl som fysiskt. AWC är för närvarande inte 
ålagda att tillhandahålla en digital del. 

Proposal 2021 – 18 
Submitted on 10-31-20 by the WSO Global Members 
Sub-Committee  

Issue:  Issue: We propose that the Annual Business 
Conference (ABC) and the ACA World Convention 
(AWC) should occur annually with live online access 
to the International fellowship. This proposal should 
be included in the Operating Procedures & Planning 
Manual (OPPM).    

Background:  Currently, WSO is required to hold the 
ABC but it is optional whether they hold an AWC. 
Online access to the workshops at the AWC is vital 
to growing our fellowship and increasing our 
inclusiveness worldwide as not everyone can attend 
the AWC physically. This would increase awareness 
of the AWC and potentially increase attendance 
both virtually and physically. The attendance of the 
2020 AWC exceeded expectations and 
demonstrated the need of holding the AWC 
annually with online access. The AWC allowed the 
International community to be connected to the 
ACA fellowship in a way that was previously not 
possible and has resulted in increased growth of our 
fellowship worldwide.  

WSO Analysis:  The OPPM already states that the 
ABC and AWC are both held annually, with the AWC 
occurring immediately following the ABC. It also 
states that the ABC be held virtually, as well as in 
person. The AWC is not currently mandated to have 
a virtual component.   

 


