
2022 års Motionsförslag till Vuxna Barn för Alkoholisters 
Världsserviceorganisation – Svenska 

Det finns 13 förslag i detta dokument. De förslag som får 60 % eller fler positiva röster efter 

ABC- omröstningen som börjar den 15 februari, kommer att finnas med på ABC-agendan. 

Förslagen tas upp för diskussion på agendan och detta kan resultera i en motion som ABC-

delegaterna röstar om. 
 

Förslag 2022 – 1 

Insänd av: CA1312 

 
Ämne: Vi föreslår att, vid undertecknandet av WSO:s 2020 reviderade upphovsrättsutgåva, alla 
(icke-religiösa, icke-behandlingsanläggningar) anonyma ACA/ACoA tolvstegsmaterial från före 2006 
kan läggas upp för direkt granskning av gemenskapen på ACA:s litteratursida adultchildren.org 
under en period av tre år, föremål endast för litteraturkommitténs granskning för efterlevnad av 
ACA:s tolv traditioner. 
 
Bakgrund: ACA:s “Stora röda bok”, publicerad 2006, utelämnade material såsom böcker, dikter, 
konst och personliga delningar som skrivits av och för vuxna barn specifikt för ACA/ACoA:s 12-
stegsprogram och gemenskap; material som accepteras inom det världsomspännande 
gemenskapsmötet för ACA/ACoA och i intergrupper, regioner och länder. En anledning till detta var 
att WSO:s policy för upphovsrättsutgivning före 2020 inte tillät att detta material delas inom WSO 
med författarens tillåtelse, men i maj 2020 reviderade WSO-styrelsen utgivningsformuläret för 
upphovsrätt för att nu göra detta godtagbart. 

ACA/ACoA tolvstegsmaterial i form av böcker och pamfletter som utvecklats utifrån att tillämpa 
"Problemet och lösningen" till att fungera i AA:s ursprungliga program finns och är tillgängliga. 
Informationsblad från studiecirklar där man delar erfarenheter med andra, arbetsblad och övningar 
för att bygga band med inre barn, och ACA material från icke-angloamerikanska ACA-gemenskaper 
finns. Dessa bör göras fritt tillgängliga för granskning, med författarnas tillstånd, inom ACA som 
helhet innan de skickas in genom WSO:s litteraturkommitté för att både bredda omfattningen av 
det nuvarande ACA-programmet och för att stimulera ny kreativitet. Dessa var redan godkända som 
ACA/ACoA-programmaterial men inte tillgängliga för dem som sammanställde Big Red Book 2006. 

 
Resurser/implementering: Varken den befintliga litteratursidan för ACA WSO adultchildren.org eller 
sidan för litteraturkommittén på acawso.org har för närvarande en undersida för "Anonymt ACA-
material för granskning av gemenskapen". Om detta förslag accepteras kommer styrelsen att få 
mandat att upprätta en sådan sida (eller sidor) samt att inrätta en underkommitté inom WSO:s 
litteraturkommitté för att granska inlämningar för överensstämmelse med ACA:s tolv steg, tolv 
traditioner och grundläggande principer . "Anonymitet" för efterlevnadsändamål inkluderar 
användning av förnamn och initial men exkluderar yrkestitel eller organisationstillhörighet. 

Efter godkännande av detta förslag kommer volontärer från gruppen/grupperna som lämnade in 
detta förslag att gå med i denna underkommitté och erbjuda sig att underlätta denna 
underkommittés uppgifter och uppdrag under en period av två år. Volontärer från andra WSO-
kommittéer, från intergrupper, regioner och länder kommer att uppmuntras att delta. Material som 
lagts ut för granskning av stipendier kan laddas ner i PDF-format och översättas, användas och/eller 
läggas ut för granskning av gemenskaper på IG-, region- eller länders sidor. 

Med författarens/upphovsrättsinnehavarens tillåtelse kan WSO skriva om i ComLine eller göra e-
böcker av dessa material i kategorin "Anonymt ACA-material för granskning av gemenskapen" för 
försäljning på webbplatsen WSO ACA adultchildren.org. ACA WSO kommer att behålla alla intäkter 
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från sådan försäljning och författaren/upphovsrättsinnehavarna ska inte få några royalties eller 
ersättning för sådan försäljning. 

 
WSO-analys:  Enligt policyn för litteraturutveckling kan författare redan ansöka om godkännande av 
Annual Business Conference (ABC) för vilken litteratur som helst, antingen genom att lämna in den 
till litteraturkommittén eller genom att utarbeta ett förslag på motion som ber ABC att godkänna 
granskning av gemenskapen. Den nuvarande policyn säkerställer den viktiga roll som gemenskapen 
har och konferensens beslutsfattande roll när det gäller att godkänna ny litteratur som återspeglar 
gemenskapens nuvarande tänkande och erfarenhet. Detta förslag, som det är utformat, tycks 
eliminera alla roller för konferensen, och även begränsa möjligheterna att redigera baserat på 
insatser från gemenskapen – för en bred form av litteratur som utarbetades före 2006. Det är inte 
klart för ACA World Service varför man undantar någon form av litteratur från fullständig konferens- 
och granskning av gemenskapen behövs eller är fördelaktigt.  

Förslag 2022 – 2  

Insänd av:  MA063 

 
Ämne: Vi föreslår att Tony A:s tolv steg läggs till all publicerad ACA-litteratur som "Grundaren Tony 
A:s steg". Vi föreslår att detta görs genom att: 

• Inkludera dem i framtida ACA-publikationer och revisioner. 
• Göra dem framträdande på ACA:s webbplatser och tillhandahålla en PDF som kan skrivas ut 

vid möten eller användas online vid virtuella möten. 
• Producera en broschyr eller ett laminerat bokmärke med dessa steg, integrerade med 

egenskaperna, lösningen eller löften. 

 
Bakgrund: Tony A:s formulering för de tolv stegen är central för hans utveckling av ACA, som 
diskuteras i Early History. Den här versionen finns i Tony A:s samlarbok, "The Laundry List", som för 
närvarande säljs begagnad för $149,99 -- denna version är inte tillgänglig. Många möten använder 
Tony A:s steg, antingen när medlemmar väljer att läsa dem, eller uttryckligen som en del av 
mötesmanualen. Webbplatsen för vuxna barn säger att ACA WSO stöder sådan autonom 
användning av Tony A:s steg. Vårt gruppsamvete finner att Tony A:s version kärleksfullt uttrycker 
hur vi omföräldrar mot självkärlek vilket är kärnan i ACA:s tolv steg. En sammanfattad version bör 
vara lätt tillgänglig för alla medlemmar eller grupper som vill använda den. 
Svårigheten att hitta en officiell version är ett störande hinder, särskilt för nya medlemmar och vid 
onlinemöten. Tony A:s steg är inte tillgängliga bland litteraturen på ACA:s webbplatser, via 
internetsökningar finns många, lite olika versioner, några med ad hoc-kontext och tolkning. Den 
officiella versionen av Tony A:s steg, publicerad i kombination med Checklistan, kommer att göra 
det enkelt för grupper och texter att "vara på samma sida" när det gäller dess ordalydelse och dess 
plats i ACA godkända litteratur. 

Vi tror att Fair Use-doktrinen i upphovsrättslagen tillåter ACA WSO att publicera Tony A:s tolv steg 
för undervisning, kommentarer, kritik och forskning utan formellt tillstånd från 
upphovsrättsinnehavaren. 

 
Resurser/implementering: Två medlemmar i vår grupp är angelägna om att hjälpa till med skriv- 
eller litteraturarbete som krävs för att implementera förslaget. Den ena är en publicerad tillfrisknad 
författare (McGraw-Hill, Columbia University Teachers College Press). 

• Vi skulle hjälpa till att övervaka produktionen av de föreslagna PDF-filerna. 
• Produktionen kan inkludera en trifold eller pamflett med dessa steg, kanske integrerad med 

egenskaperna, problemet, lösningen och löften. 
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• Vi skulle börja med att skapa ett laminerat bokmärke med Tony A:s tolv steg i en snygg stil 
som passar som en liten present. 

• Ett sådant billigt bokmärke skulle säljas i tex tolvpack, och ett bokmärke skulle kunna 
inkluderas gratis i varje leverans av en ACA-bok. 

Två andra medlemmar har goda administrativa färdigheter och skulle vara tillgängliga för att hjälpa 
till att förverkliga detta förslag. 

 
WSO-analys:  Styrelsen och Litteraturkommittén arrangerar en juridisk granskning för att ta reda på 
om ACA WSO har rätt att publicera Tony A.’s 12 Steg i sin helhet. Mer information om den 
granskningen kommer att delges före den årliga ABC konferensen 2022.  

Förslag 2022 – 3  

Insänd av:  MA063 

 
Ämne: Vi föreslår att ACA utarbetar ett utkast till "Grundaren Tony A's Guide till livslångt 
tillfrisknande" baserat på skrivna och talade ord från ACA-grundaren Tony A. 
Boken kommer att göra läsarna bekanta med hans metoder för att arbeta med de tolv ACA-stegen. 
Den kommer att bjuda in medlemmar att lära sig om och reflektera över sina egna erfarenheter i 
ljuset av Tony A:s insikter. Bokens ämnen, läsningar och frågor kommer att struktureras för 
användning vid möten och för att främja fruktbara delningar. 

 
Bakgrund: Tony A:s tolv steg för tillfrisknande är centrala för hans grundande av ACA och dess 
uppdrag, och han arbetade för att formulera sina nyanserade åsikter i mer än ett decennium. 
Dessutom hänvisas till hans vision, och hans insikt i omföräldrande mot självkärlek, i hela ACA-
litteraturen. Ändå, överraskande nog, finns det ingen ACA-publikation om hans perspektiv på ACA:s 
tolvstegsprocess. 

En guidebok centrerad på Tony A:s insikter skulle fylla det tomrummet. Guiden skulle hämta från 
hans skrifter, presentationer, intervjuer och BRB-bidrag. Det skulle inte förhöja Tony A. Avsikten 
skulle vara att förbättra tillfrisknandeprocessen genom att presentera de sammanhängande, 
personliga upplevelserna och insikterna från ett inflytelserik vuxet barns resa. 

Bokens kapitel skulle vara korta och lättillgängliga av nya medlemmar. Det skulle engagera läsarna 
genom att utforska vår grundares vision för hur man tillämpar stegen på praktiska och inspirerande 
vardagliga sätt. Genom att fokusera på ett specifikt tema i Tony A:s arbete skulle varje kapitel lyfta 
fram aspekter av tillfrisknande-stegen och främja reflektion, insikt och delning. Den här personliga 
stilen skulle hjälpa läsarna på resan att förstå sin egen historia och, viktigast av allt, att omfamna sin 
högre makt för att styra sitt återförälderskap för egenkärlek. 
Kort sagt, vi föreslår en guidebok om visdomsord från ACA-grundaren Tony A., som är en fullständig 
återspegling av hans vision, teorier och praxis, med kommentarer om egenskaperna och stegen och 
citat för att främja tillfrisknande. 

 
Resurser/implementering: Här är några utgångspunkter för att sammanställa boken: 

• ACA Laundry List - Tony A:s bok, "The Laundry List: The ACoA (Adult Children of Alcoholics 
Experience)" av Tony A. med Dan F., Health Communications, Inc., Deerfield Beach, FL, 
publicerad november 1990 

• ACoAs tolv steg för återhämtning 
• 1992 ACA-intervju med Tony A. som hänvisas till i BRB, sid. vii (1992) 
• Tony A:s YouTube-ljud ACoA Twelve Steps of Recovery på webbplatsen acawso.org 
• Ytterligare explicita hänvisningar till Tony A i BRB, t.ex. s. xxi, xxxvii, 52n, 70, 157, 267, 288, 

294n, 625. 
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• Ytterligare referenser till Tony A. i History of ACA på Adult Children-webbplatsen. 
• Insikter och perspektiv, hämtade från texten i BRB, som lyfter fram fokuspunkterna i Tony 

A:s steg. 
• Kommande intervjuer av eller reflektioner av medlemmar som arbetade med programmet 

personligen med Tony A. 

Arbetsboken skulle produceras från en djupgående granskning av Tony A:s skrivna och talade ord, 
och en djupgående sökning av BRB efter innehåll som framhäver hans milda, kärleksfulla och orädda 
arbete som ett vuxet barn. Vi har en gruppmedlem som är en publicerad författare (McGraw-Hill, 
Columbia University Teachers College Press, etc.) som ödmjukt erbjuder sig att fungera som en 
annan medskribent om det behövs. En annan medlem är angelägen om att hjälpa till med 
intervjuer, tematisk design och med redigering av text. 
Vi har förslag på möjliga titlar inklusive: 

• Grundaren Tony A's Guide livslångt tillfrisknande 
• Alla handlingar kommer från kärlek: ACA-grundaren Tony A:s guide till livslång tillfrisknande 
• All handling kommer från kärlek: grundaren Tony A:s vision för att integrera ACA-

egenskaper, steg och underliggande principer 
 
WSO-analys:  Tony A. publicerade en detaljerad kommentar om sitt liv och insikter om tillfrisknande 
som erbjuder många av de funktioner som föreslagits i denna åtgärd. Den boken, som kallas "The 
Laundry List", kan köpas online, och enligt ACA:s litteratur policy kan vilken grupp som helst 
använda boken som grund för möten och personlig tillfrisknande. Tony A.s bok är dock inte godkänd 
av ACA Conference, och den är skyddad av upphovsrätt. ACA World Service har inte tillstånd att 
citera utförligt från den. ACA har för närvarande inte tillräckligt med källmaterial utanför "The 
Laundry List" för att producera eller publicera en bok som föreslås här. 

Förslag 2022 – 4   
Insänd av:  WEB0393, DC008, IG729, WEB0609 and WEB0616 
 
Ämne: Ändra koncept II & VI för att tydligt identifiera den årliga världskonferensen (ABC) som säte 
för den faktiska rösten och det effektiva samvetet för vår gemenskap. Föreslagna ändringar kommer 
att förtydliga att befogenheter för underhåll av globala tjänster delegeras till ABC av gemenskapen, 
medan förvaltare av ACA World Service Organisation (WSO) är bemyndigad av ABC att agera som 
juridiska agenter för gemenskapen när det gäller underhåll av globala tjänster. 
 
Bakgrund: Föreslagna ändringar av koncept II och VI anges nedan inom parentes. 
Koncept II: Auktoritet för aktivt underhåll av våra världstjänster delegeras härmed till [infoga: 
Annual Business Conference som] den faktiska rösten, det effektiva samvetet för hela vår 
gemenskap. 

Koncept VI: På uppdrag av ACA som helhet har vår årliga konferens huvudansvaret för underhållet 
av våra världstjänster, och den har traditionellt sett det slutliga beslutet angående stora frågor om 
allmän policy och finans.[Ta bort: Men] Den årliga Business Conference [delete: also] erkänner att 
huvudinitiativet och det aktiva ansvaret i de flesta av dessa frågor i första hand skulle utövas av 
förtroendevalda-medlemmarna i World Service Organization när de agerar sinsemellan som World 
Service Organization of Adult Children of Alcoholics. 

Författare av detta förslag hävdar att det nuvarande språket i ACA koncept skapar förvirring om 
rollen för ACA Annual Business Conference (ABC), med potentiellt långtgående konsekvenser för 
arbetsrelationen mellan ACA:s gemenskap och WSO. Föreslagna redigeringar syftar till att förtydliga 
ABC:s viktiga roll inom den "uppochnervända pyramiden" i ACA-servicestrukturen, genom att 
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tydligare identifiera ABC som säte för auktoritet för underhåll av världstjänster. WSO, å andra sidan, 
är erkänt som en servicearm för konferensen med aktivt ansvar för verksamheten. 
 
Resurser/implementering: De 12 koncepten för service utvecklades som riktlinjer för service genom 
försök och misstag, initialt inom AA-programmet. 1997 antogs en anpassad version av AA-
koncepten av ACA-gemenskapen. De 12 koncepten för ACA World Service skapar en länk mellan den 
traditionella strukturen för vårt gemenskap och det rättsliga ramverket som styr WSO:s service 
verksamhet. De bemyndigar styrelsen att agera som juridiska ombud för vår gemenskap när det 
gäller att driva den dagliga verksamheten inom världsservice. 

Medan det slutliga ansvaret och den yttersta auktoriteten för ACA World Services ligger hos 
gemenskapens och dess medlemsgruppers kollektiva samvete (koncept I), behövs en mekanism för 
att säkerställa att WSO som tjänstegren av gemenskapen är adekvat informerad om och leds av 
effektivt samvete för gemenskapen (koncept II). Även om det inte nämns specifikt i koncept II, är 
ABC det serviceorgan som skapar denna länk. Däremot namnger både AA och Al-Anon specifikt 
konferensen här. Författarna till detta förslag tror att genom att klargöra ABC:s viktiga roll genom 
att implementera föreslagna ändringar av begreppens språk, kan en förbättrad och mer 
förtroendefull arbetsrelation etableras mellan medlemsmöten och WSO. 

Det finns för närvarande ingen kodifierad process för att anta ändringar i de grundläggande 
dokumenten för vår gemenskap, såsom steg, traditioner och koncept, eller problemet, checklistan 
och lösningen. Författare av detta förslag är medvetna om två beslut som fattats vid ABC de senaste 
åren för att ändra språket för sådana grundläggande dokument: 2015 röstade ABC för att ändra 
Tradition 11; och 2017 röstade ABC för att ändra checklistan. 
Vi ber att WSO:s analys av detta förslag inkluderar reflektion över den process som följs i vart och 
ett av dessa fall. 
 
WSO analys: Styrelsen har ingen talan vad gäller de specifika förändringarna i koncepten . Frågor 
har väckts om huruvida en mer rigorös diskussions- och godkännandeprocess behövs för åtgärder 
som påverkar ACA:s kärndokument, identitet eller ACA World Services relation till den större 
gemenskapen. AA kräver till exempel mer än en enkel årsmötesomröstning för att ändra AA:s steg, 
traditioner och delar av dess konferens stadgarna. I avsaknad av en sådan policy i ACA styrs 
revisioner av koncepten som standard för närvarande av processen för att utveckla litteratur och 
utvärdering. Om denna åtgärd godkänns av ABC, skulle det nya konceptspråket genomgå en utökad 
granskning av gemenskapen innan den slutgiltiga antagandet av en framtida ABC. När tiden tillåter 
kommer delegater vid 2022 ABC att bli tillfrågade om vägledning om huruvida en ny process behövs 
för åtgärder som påverkar ACAs kärndokument, identitet eller ACA World Services relation till den 
större gemenskapen. 

Förslag 2022 – 5  

Insänd av:   WEB0580 

 
Ämne: Skapa en tillfällig kommitté för att undersöka att ändra gemenskapens namn, logotyp, 
akronym och andra tecken som används för att identifiera dysfunktionella familjer. Denna grupp 
skulle träffas under ett år och sedan rapportera resultat under 2023 års ABC-kommittérapporter. 
Om arbetet resulterar i en rekommendation kommer det att finnas på ABC-agendan 2023. (Om den 
inte är klar till 2023 års ABC, kommer rapporten och potentiella rekommendationer att visas på 
2024 års ABC-agenda) 

 
Bakgrund: PROBLEMET: Vissa vuxna barn diskvalificerar sig själva från programmet när de hör vårt 
namn, Vuxna barn till alkoholister, eftersom de kommer från en dysfunktionell men icke 
alkoholistisk familj. Det här är de som aldrig kommer till ett möte eller gå till vår hemsida för att se 
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att vi verkligen inkluderar alla från dysfunktionella familjer. På grund av vår bakgrund och svartvita 
tänkande är det alltför lätt för dessa potentiella nykomlingar att tro att det här programmet inte är 
avsett för dem. 
LÖSNINGEN: För att göra det lättare för tillfrisknande vuxna barn att inkludera uttrycket 
dysfunktionella familjer när de refererar till programmet. På det sättet, även om en potentiell 
nykomling hör det i förbigående, kan de veta att programmet är för alla från en dysfunktionell 
familj. 

Den tillfälliga kommittén kommer att undersöka hur man bäst implementerar denna lösning. 
På ABC 2021, när frågan om att inkludera dysfunktionella familjer i namnet kom upp för diskussion, 
ombads delegaterna att göra 1 av 3 val. 

1. Jag stöder detta i den form som det är skrivet. 
2. Jag skulle kunna stödja detta om det omarbetades. 
3. Jag kan inte stödja detta i någon form. 

Av de över 100 delegaterna röstade inte en enda delegat på "Jag kunde inte stödja detta i någon 
form." Enighet om namnbyte nåddes inte 2021, men beskedet var ganska tydligt. Delegaterna angav 
att detta var ett problem, men de flesta ville ha mer underlag som stöd för förändringen. 

 
Resurser/implementering: 
Genomförande: Alla medlemmar i gemenskapen är välkomna att gå med i den tillfälliga kommittén. 
Syftet med kommittén är att studera hur man bäst kan uppmuntra medlemmarna att ta med 
uttrycket dysfunktionella familjer när de hänvisar till programmet. Vi är medvetna om att en 
ändring av det juridiska namnet på gemenskapen skulle orsaka många ekonomiska och 
avtalsmässiga problem, och det är lyckligtvis inte nödvändigt för att uppnå detta mål. 
Gemenskapens juridiska namn kan förbli orörda samtidigt som man arbetar för att implementera 
ett "användbart namn", som vuxna barn regelbundet kan använda. 

Följaktligen kommer den tillfälliga kommittén att undersöka användningen av "användbara namn", 
logotyper, akronymer och andra identifierande kännetecken. Detta kommer att inkludera att 
studera effekterna på gemenskaps- och WSO-verksamheten, samt att utveckla en 
implementeringsplan. 

Resurser: Vi har ACA-medlemmar från vårt möte och från WSO-servicekommittéer som är villiga att 
gå med i denna tillfälliga kommitté. 

 
WSO-analys:   En liknande motion remitterades till styrelsen på 2021 års ABC. Styrelsen anser att en 
formell studie, inklusive inhämtning av synpunkter från gemenskapen är lämplig innan något förslag 
om att ändra organisationens namn skickas till en framtida ABC. Som diskuterats i Åtgärd 4-analysen 
kan denna motion också påverka ACA:s identitet och ACA World Services förhållande till 
gemenskapen. Om 2022 års ABC stöder skapandet av en ny process för att utvärdera åtgärder som 
påverkar ACA:s kärndokument, identitet eller ACA World Services relation till det större 
gemenskapen, bör varje föreslagen namnbyte överensstämma med den processen. 

Förslag 2022 – 6  

Insänd av:20 Sept 2021 by IG76 CA Central Coast 

 
Ämne: För att etablera och legitimera ACAs servicestruktur nerifrån och upp, föreslår vi att man 
fasar in policyn att Regionrepresentanter är de enda förtroendevalda i WSO:s Service Board. 
Tradition 9 säger "...vi kan skapa styrelser som är direkt ansvariga för dem de tjänar." Eftersom 
mötesrepresentanterna är representanter för sina intergrupper och Intergrupprepresentanter utgör 
regionstyrelsen, är regionrepresentanterna logiskt sett förtroendevalda  av World Service Board. 
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Bakgrund: WSO:s serviceorgan har historiskt sett bestått av frivilliga som är villiga att dyka upp och 
delta. Serviceorganet startade 1983 när en utestående räkning på 200 USD behövde betalas och 
bankkontot innehöll 28,46 USD. Denna grupp utvecklades till den interimistiska Central Service 
Board (CSB) i första hand för att bli en kontaktpunkt för människor att hitta möten och utbyta idéer 
och information internt och offentligt. Vid 1984 års årliga företagskonferens (ABC) gav ABC-
delegater mandat att bilda intergrupper och godkände rapporten "ACA-programmet och hur det 
fungerar." 

1987 röstade delegaterna för att Central Service Board skulle vara den "interimistiska" World 
Service Organization. Vid 1988 års San Diego ABC släppte delegaterna "interimen" och styrelsen 
blev World Service Organization (WSO). I början av 1990-talet bildade Intergrupper, Regioner och 
deras representanter gick med i WSO:s styrelse som i första hand bemannades av frivilliga, inte 
representanter. All kommunikation skedde på långväga telefonsamtal som uppringaren fick betala 
för och även betala för att köpa frimärken. Tidiga regioner inkluderade: Region 20 – Storbritannien 
och Europa; Region 10 – östra Kanada; Region 8 – Texas; Region 2 – Kalifornien; Connecticut; och 
Island. Dessa regioner dog för att bara ett fåtal personer gav service samtidigt vid deras möten, 
intergrupper, regioner och världsservicestyrelser OCH donationer från den sjunde traditionen 
stödde inte verksamheten. De få serviceposterna på de fyra nivåerna i hierarkin var 
yrkesverksamma, hade familjer och var sedan tvungna att skapa donatins insamlingar (Region 2 
producerade till exempel det årliga ACA-födelsedagsfirandet på Santa Monica Pier). 

 
Resurser/implementering: Vår intergrupp ombads av en WSO-förvaltare att rekonstruera vår ACA-
region. Vi kontaktade närliggande intergrupper, träffade deras representanter och bestämde 
uppdraget, organisationen av styrelsen och kommittéerna och aktiviteterna i Greater Western USA-
regionen, och påbörjade verksamheten. Vår intergrupp och GWU-regionen har gett vårt stöd till 
andra intergrupper som väljer att bilda sina egna regioner enligt sina egna processer och operativa 
val. 

• WSO-förtroendevalda  uppmuntrar, erkänner styrkorna hos och stödjer insatserna från de 
valda representanterna för regionerna till WSO:s styrelse. 

• ACA har nu två regioner, och en annan håller på att utvecklas. Europeiska kommittén är i 
själva verket en region och var en region i det förflutna. Global Committee har identifierat 
utvecklingsregioner i Afrika, Mellanöstern, Fjärran Östern, Oceanien, Indien, Japan och 
Australien. En region väljer en representant enligt sina egna kriterier till WSO:s styrelse, och 
den förtroendevalda blir röstberättigad. När fem eller fler regioner är representerade i 
WSO:s styrelse kommer kvarvarande volontärer i styrelsen att fasas ut genom 
mandatperioder. När en regionrepresentant väljs av styrelsen till en post i styrelsen, väljer 
den regionen en ny representant. 

• WSO:s styrelse ska erkänna representanterna, orientera dem, uppmuntra deras styrkor och 
stödja deras ansträngningar. Som i vilken styrelse eller kommitté som helst kan en 
regionrepresentant avsättas av styrelsen. 

• OPPM:s regler för kvalificerade potentiella styrelseledamöter ska upphävas när styrelsen 
har minst 5 regioner representerade och åberopas när det finns färre än 5 regioner. Dessa 
regler kan distribueras till potentiella regioner som FÖRESLAGNA kriterier för att välja deras 
representanter. 

Volontärer kommer att uppmuntras att vara ordförande och tjäna i kommittéer. 

 
WSO-analys:  ACA World Service erkänner och uppmuntrar redan regioners deltagande i styrelsen, 
och sidan 56 i policymanualen (OPPM) noterar att "WSO-certifierade regioner har rätt till en plats i 
styrelsen." Men i dagsläget är den föreslagna modellen inte i närheten av att vara hållbar. Hittills 
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finns det bara två certifierade regioner och endast en har nominerat en förtroendevald. Även om 
antalet förtroendevalda från regioner kommer att växa kan det vara för tidigt att bedöma detta 
förslag när det finns ett så litet antal regionala förtroendevalda. Få om några andra 
tolvstegsgemenskaper har "endast regioner"-förtroendevalda, eller tolkar Tradition 9 som att det 
kräver att styrelsemedlemskap begränsas till regionala förtroendevalda.  

Förslag 2022 – 7 

Insänd av:   Medlemsservicekommitténs regionunderkommitté 

 
Ämne:  Vi föreslår att rekommendationerna för hur stor procentandel ACA-möten ska lämna i 
sjunde traditions donation ska uppgå till följande: Intergrupper 45%, Regioner 30%, och ACA WSO 
25%. 

 
Bakgrund: För mer än trettio år sedan föreslog ACA WSO att ACA Gruppmöten och medlemskap 
skulle donera en 7:e tradition av sina överskottsmedel till sina serviceenheter enligt följande: 
Intergrupper 60%, Regioner 30%. WSO 10 %. Den föreslagna procentsatsen har aldrig varit adekvat. 
Under 1980-talet och början av 1990-talet kämpade regionerna för att tjäna medlemmarna och 
försvann ur existens. Vid den tiden samarbetade Regionerna och WSO med samma få personer och 
små donationer. 2017 registrerade WSO Region 2 och vi har nu Region 5 och fler regioner är under 
utveckling eller övervägs. 

ACA-programmet har vuxit sedan det startade och når nu över hela världen. Vi inser att vi måste 
ompröva vår tjänstestrukturs finansieringen och korrigera vår litteratur. Vi anser också att 
regionerna fortfarande måste behålla 30 % av de överskjutande sjundetraditions-medlen från sina 
geografiska eller fokusområden, eftersom 30 % är ett minimum som de behöver för att fungera 
korrekt. WSO kommer att få 25 % från medlemskapet, förutom överskottsmedel från intergrupper 
och regioner från hela världen. Detta kommer att ställa WSO i paritet med andra 12-stegsprogram 
och fortfarande låta Intergrupper behålla 45 % av sina gruppmedlemmars sjundetraditionsbidrag. 

 
Resurser/Implementering: För att implementera detta förslag kommer de nuvarande regionerna 
att skicka ett e-postmeddelande angående de föreslagna ändringarna till sina möten och 
Intergrupper. Vi kommer att skriva artiklar i Traveler och ComLine angående ändringarna i de 
föreslagna procentsatserna. Flygbladet som heter Aktuellt Vart tar pengarna vägen? kan skrivas om 
i samarbete med finanskommittén för att inkludera dessa nya procentsatser och för att hjälpa 
gemenskapen att förstå de ekonomiska behoven för varje nivå i vår servicestruktur. I framtiden, när 
WSO publicerar nya upplagor av aktuell litteratur, kan de korrigera texterna med de föreslagna 
procentsatserna. Under tiden kan de arkivera eller uppdatera alla foldrar som innehåller de gamla 
procentsatserna. 

 
WSO Analys:  Denna valsedel är en av två liknande idéer som ACA World Service styrelse är 
medveten om.  Finanskommittén rekommenderar en formel genom vilken grupper skickar 50 % av 
sitt överskott till Intergruppen, 25 % till regionen och 25 % till ACA WSO. Kommitténs motivering är 
att formeln 50-25-25 är lättare för gruppernas kassörer att beräkna och föreslår lite mer pengar går 
till Intergrupper. Styrelsen vidtar inga åtgärder i denna fråga förrän processen för valsedlarna är 
färdig. 

Förslag 2022 – 8  

Insänd av:  WEB0524, WEB0642, WEB0541, WEB0554 and GBR0017 

 
Ämne: Att alla "endast" möten för underrepresenterade eller missgynnade grupper (d.v.s. HBTQ+, 
PoC) samt utrymmen för enstaka kön (endast kvinnor, endast män) listas på WSO:s 
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möteswebbplats. I linje med tradition 4 begär vi att autonomin för sådana "endast" möten när det 
gäller att avgöra hur de vill bli listade respekteras. I enlighet med tradition 9 ber vi också att 
principen om icke-organisation i ACA respekteras. 

 
Bakgrund: ACA:s styrelse underlättade utvecklingen av en rad så kallade “Town hall” 
diskussionsseminarier för att utveckla traditionsbaserad vägledning för att definiera språk som 
skulle kvalificera ett möte att vara registrerad hos WSO och även listad i möteslistan 
AdultChildren.org. som definierade kriterier för vilka möten som bör tas bort. I “Town hall”- notisen 
heter det att ACA erkänner "det finns ett värde och ett behov av special/liknande gemenskap 
möten”. Faktum är att ACA:s mångfaldsförklaring säger att ACA "till fullo stödjer människor att 
uppleva ytterligare identitetsbaserade trauman för att utforska gemensamma upplevelser och 
tillsammans återfå friheten att vara sitt fulla autentiska jag." Det vi är oroliga för är att 
rätten för sådana "endast" grupper att självorganisera sig undergrävs av sådana debatter. 'Endast' 
exkluderande utrymmen har en lång historia i 12-stegsgemenskapen. Dessutom har behovet för 
trygga utrymmen i ACA accentueras av av den sortens arbete som utförs som en del av 
tillfrisknande i ACA nämligen delning om djupa trauman och identifieringen som underlättar 
 läkning inom ett sådant utrymme. Många ACA medlemmar upplever ytterligare identitetsbaserade 
trauma och behöver trygga "enbart" arenor där man kan dela tryggt med dem som identifierar sig 
med liknande erfarenheter. Att skydda "enbart" arenor hedrar traditionerna 4 och 9 och gör det 
möjligt för oss att föra budskapet (tradition 5) vidare mest effektivt till dem som upplever 
ytterligare identitetsbaserade frågor. 

 
Resurser/Genomförande: Vi tror att genomförandet av detta förslag inte är komplicerat. Möten 
som närmar sig WSO ska listas som "endast" utrymmen på AdultChildren.org webbplats och 
registrera sig hos WSO bör kunna göra det förutsatt att sådana möten är inte olagliga. Vi tror att ett 
sådant tillvägagångssätt omfattar mångfald som är ACA-gemenskapen, samtidigt som man skyddar 
utsatta grupper. 
 
WSO-analys: Alla möten som tas upp i denna motion listas i ACA online möteskatalog. År 2021 
genomförde ACA World Service en serie öppna "Town hall”-möten efter att ha tagit bort flera 
möten som kan bryta mot diskriminering lagar eller skapa ett intryck som ACA stödjer avsiktlig 
uteslutning av underrepresenterade eller missgynnade grupper. Med tanke på den juridiska 
komplexiteten och ett brett spektrum av gemenskapsuppfattningar, planeras en session på 2022 
ABC för att tillåta delegater diskutera alla frågor relaterade till "endast" möten.  

Förslag 2022 – 9  

Insänd av:  GBR0019 

 
Ämne:  Vi anser att "enbart" möten inte bör listas på någon världsomspännande webbplats, och 
därför inte vara officiella ACA-möten. 

 
Bakgrund: Efter att ha hört belägg i seminarierna Town Halls 1 och 2 lägger vi fram detta förslag 
även om det kan vara för tidigt. Vi kommer att följa WSO:s beslut om detta. Vi anser att 
annonsering av "enbart" möten är splittrande och diskriminerande. Det är dock skillnad på "enbart" 
möten och till exempel mans-möten eller hbtq+-möten där kvinnor eller hetero personer kan 
inkluderas om gruppen är överens om det. Denna policy har funnits i AA UK i många år. 

 
Resurser/implementering: Vi i Storbritannien skulle kunna implementera det föreslagna förslaget 
om det skulle göras officiellt av ACA som helhet och WSO. 
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WSO-analys:  ACA:s onlinemöte katalog innehåller "frändskaps” möten som stöder specifika 
populationer, och även vissa "endast" möten som begränsar vem som får delta. År 2021 tog ACA 
World Service bort flera möten som kan bryta mot diskrimineringslagar eller skapa ett intryck av att 
ACA stödjer avsiktlig uteslutning av underrepresenterade eller missgynnade grupper. För 
närvarande stödjer den inte en generell eliminering av "enbart" möten, och vi noterar att många 
deltagare säger att sådana möten kan ge en känsla av trygghet för många överlevande av 
barndomstrauma. Med tanke på den juridiska komplexiteten och det breda utbudet av 
uppfattningar i gemenskapen planeras en session på 2022 ABC för att tillåta delegater att diskutera 
alla frågor relaterade till "endast" möten. 

Förslag 2022 – 10   
Insänd av:  The ABC/AWC Committee  
 
Ämne: Vi föreslår att man skapar en arbetsgrupp för att undersöka om ACA Annual Business 
Conference (ABC) bör omstruktureras. Denna arbetsgrupp skulle rapportera till ABC-kommittén och 
inkludera ABC-delegater, ständiga kommittéförbindelser och andra intresserade volontärer. Målet 
skulle vara att samla information om huruvida gemenskapens behov tillgodoses med den nuvarande 
strukturen, och om inte, att utveckla rekommendationer som ska lämnas till 2023 ABC för 
övervägande. 
 
Bakgrund:  Vi tror att det är viktigt att ABC arbetar för det största antalet, över hela världen. Några 
av de problem som vi anser måste övervägas fullt ut är: 

• Genom att ha ett gemenskap som tjänar grupper runt om i världen, utmanas ABC att möta 
allas behov utifrån tidszonsbegränsningar. Tillåter tidpunkten för ABC-agendan, baserad på 
platsen för den fysiska ABC konferensen, att den faktiska rösten och det effektiva samvetet i 
vår gemenskap kan höras? 

• På grund av begränsningen av att delta personligen på grund av resekostnader, är begäran 
om att ta emot icke-engelsktalande delegater och potentiella tekniska hinder, effektiva 
diskussioner och beslutsfattande mindre effektiva? 

• Ger en tvådagars årlig konferens tillräckligt med tid för att bedriva WSO:s verksamhet. 
 
Resurser/implementering: Vi föreslår att arbetsgruppen arbetar under handledning av ABC-
kommittén. Vi föreslår att den har deltagare från ABC- och globala kommittéer från följande 
befintliga kommitteer: 

• Representation Equity and Accessibility    
• Operating Policy and Procedure Manual    
• Ballot Prep Committee   
• Board of Trustees   
• Finance Committee   
• Information Technology Committee   
• Global Committee (with representation of Global Central/West and Global East) 
• European Committee   

Ett mål skulle vara att arbetsgruppen i första hand ska bestå av delegater tillsammans med 
kontaktpersoner från ovanstående kommittéer som har erfarenhet av att driva WSO. Måldatumet 
för inledandet av denna arbetsgrupp är den 1 juni 2022. 
 
WSO Analys: ABC är en väsentlig del av gemenskapens demokrati och nya utmaningar har dykt upp 
i takt med att vi har vuxit under de senaste åren.  ABC och AWC Kommittén och styrelsen är överens 
om att en långtidsstudie av både ABC- och AWC-modellerna är motiverad och läglig. Styrelsen anser 
att en kombinerad långtidsstudie av alla relevanta idéer är mer effektiv och kommer att ge en mer 
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omfattande analys än att genomföra separata studier av idéer som citeras i åtgärderna 10, 11 och 
12. ABC AWC Kommittén kommer att kontakta sponsorer för dessa åtgärder som rör omröstning 
och bedöma om det finns ett intresse för preliminära diskussioner som kan informera en förväntad 
djupgående delegatdiskussion vid 2022 års ABC. Om delegater vid ABC godkänner en kombinerad 
studie om ABC:s och AWC:s framtid kommer de att bjudas in att delta i den processen. Om styrelsen 
får i uppdrag vid 2022 års ABC att ta ett annat förhållningssätt kommer den att göra det.  

Förslag 2022 – 11  

Insänd av:  IG729, TEL0411, WEB0616, WEB0609, WEB0615  

 
Ämne: Vi föreslår att World Service Organization (WSO) för vuxna barn till alkoholister och 
dysfunktionella familjer (ACA) är värd för en  internationell fysisk/hybrid kongress vart femte år. 
Dessutom föreslår vi att WSO fortsätter att vara värd för en årlig världskongress (AWC) under åren 
mellan fysisk/hybridevenemang. Detta föreslagna schema är avsett att uppmuntra deltagande från 
alla medlemsländer, intergrupper och regioner inklusive de utanför Nordamerika och Europa. 

 
Bakgrund: Vi uppmärksammar: 

• Att delta i en personlig kongress är en underbar möjlighet att träffa människor som vi bara 
har sett i virtuella rum. 

• Att årligen schemalägga tid för att vara hemifrån/ borta från jobb kan vara svårt och 
kostsamt, särskilt för dem som reser utanför sitt geografiska område. 

• Att planera ett årligt personligt eller hybridevenemang är tidskrävande, arbetsintensivt och 
logistiskt belastande för det lilla antalet aktiva volontärer inom WSO och värdkommittén. 

• Det globala medlemsantalet växer exponentiellt. 
• Det är viktigt att undanröja hinder för globalt deltagande. Detta inkluderar kostnaderna och 

utmaningarna för att skaffa nödvändiga resedokument. Det kräver också proaktiva 
lösningar på problemet med skillnader mellan tidszoner. 

Vi tror att genomförandet av detta förslag kommer att: 
• Främja gemenskapens sammanhållning genom att minska antalet fysiska evenemang och 

samordna fler virtuella evenemang; tillåter alla grupper inom vår globala gemenskap att 
vara värd för evenemang. 

• Spara pengar på rese- och boendekostnader för styrelsen. 
• Spara pengar på kontrakt och utrustning som behövs för årliga personliga kongresser. 
• Ge ACA ytterligare medel att investera i gemenskapens utveckling såsom: litteratur, 

översättningstjänster för globala medlemmar, teknik, engagemang, etc. 
• Skapa mer planeringstid för yttranden, gruppsamvete och samarbete mellan möten, 

intergrupper, regioner och WSO. 
• Ge hela gemenskapen regelbundna, konsekventa virtuella upplevelser. 

Vi har ingen åsikt om externa frågor, och detta kommer att vara ett mer miljövänligt alternativ till 
ett årligt personligt konvent. 

 
Resurser/implementering: Genomförandet av detta förslag kommer att uppmuntra samarbete 
mellan intergrupper, regioner, globala medlemmar och WSO. För att säkerställa största möjliga 
framgång för detta nya format rekommenderas att överväga följande : 

• Skapandet av en underkommitté till ABC/AWC-kommittén, tillägnad både de årliga virtuella 
evenemangen och den femåriga fysiska kongressen/hybridevenemanget. 

• För att främja globalt deltagande och därmed den framgång som omfattar hela 
gemenskapen genom det nya formatet, rekommenderas att ABC-delegaterna bildar en 
arbetsgrupp för att samordna med följande kommittéer: 

• Globala 
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• Europeiska 
• Representation, Equity and Accessibility, REA (Representation, Rättvisa och 

Tillgänglighet) 
• Annual Business Conference/Annual World Convention (ABC/AWC) 
• Operating Policy and Procedures Manual, OPPM( Handbok för operativ driftpolicy 

och procedurer) 
• Definiera tidsramar för rekrytering av intergrupper och regioner för att vara värdar för både 

den kombinerade fysiska/virtuella kongressen och de årliga virtuella evenemangen. 

 
WSO-analys:  Både den årliga världskongressen ABC och den årliga affärskonferensen AWC har växt 
dramatiskt under de senaste sex åren, och var och en har nu globalt deltagande. ABC AWC-
kommittén och styrelsen är överens om att en långtidsstudie av både ABC- och AWC-modellerna är 
motiverad och läglig. Styrelsen anser att en kombinerad långtidsstudie av alla relevanta idéer är mer 
effektiv och kommer att ge en mer omfattande analys än att genomföra separata studier av idéer 
som citeras i åtgärderna 10, 11 och 12. ABC AWC-kommittén kommer att kontakta sponsorer för 
dessa omröstningar och åtgärder och bedöma om det finns ett intresse av preliminära diskussioner 
som skulle kunna ge information till en förväntad djupgående diskussion bland delegater vid 2022 
års ABC. Om delegaterna godkänner en kombinerad studie om ABC:s och AWC:s framtid kommer 
delegaterna att bjudas in att delta i den processen. Om styrelsen får i uppdrag vid 2022 års ABC att 
ta ett annat förhållningssätt kommer den att göra det.  

Förslag 2022 – 12  

Insänd av:  30 september 2021 av IG# 729, TEL0411, WEB0616, WEB0609, TEL0411 och WEB0615 

 
Ämne: För att minska de finansiella kostnaderna för ABC och öka tillgången till beslutsprocessen 
och därmed göra den mer rättvis, föreslår vi att en tillfällig kommitté inrättas för att undersöka 
följande ändringar av ABC: separera den från AWC, hålla ABC endast på helger och enbart hålla den 
online. Vi tror att om ABC hålls enligt beskrivningen ovan kommer det att hjälpa till att effektivisera 
gruppsamvetet av vår gemenskap och ge flera en större möjlighet att bli hörda genom att ge en mer 
rättvis tillgång till ABC för alla delegater. 

 
Bakgrund: Det finns fördelar med att delta på ABC fysiskt. Men i rättvisans intresse när det gäller 
gemenskapens verksamhet och delegaternas röst, anser vi att det är av yttersta vikt att tillse att alla 
delegater har en liknande konferensupplevelse. Hybridkonferenser skapar ett tvåstegssystem för 
deltagande där de som deltar fysiskt kontra online har olika erfarenheter. Till exempel skapar fysisk 
närvaro fler möjligheter till politisering och inflytande, vilket inte är möjligt för de som deltar online. 
Medan ett hybridformat tillåter att delegater som av olika anledningar inte kan resa ändå kan delta, 
genom att dela ABC från AWC och hålla det online på helgerna tror vi att det möjliggör för ett större 
deltagande från olika medlemmar över hela världen samtidigt som kostnaderna för gemenskapen 
minskar. För närvarande är hybridformatet mitt i veckan bättre lämpat för dem som kan ta ledigt 
från arbete och andra åtaganden, vilket majoriteten av vår gemenskap kanske inte har möjlighet att 
göra. 

Under 2020 och 2021 genomfördes ABC online på Zoom på grund av pandemin. Tidigare 
genomfördes ABC fysiskt med en virtuell komponent och hölls fyra dagar i följd från och med 
torsdagen. Framtidsplanen är att hålla hybrid-ABC på en fysisk plats som kan ge tillräckligt stöd för 
att delegater ska kunna delta på Zoom. 
Att hålla ett ABC-AWC kostade mellan $21992,01 till $54736,21 år 2017-2019, jämfört med 
$1250,95 och $1556 under åren 2020-2021. AWC kompenserar en del av kostnaderna för ABC, men 
en modell som endast är online lindrar behovet av sådan kostnadskompensation. 
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Resurser/implementering: 

• Vi ber WSO att föreslå en styrelseledamot som blir interimsordförande i den tillfälliga 
kommittén tills en lämplig kandidat har hittats. 

• Den tillfälliga kommittén kommer att presentera en detaljerad rapport till gemenskapen 
senast mars 2023 till så att delegater kan fatta ett välgrundat beslut på ABC 2024. 

• Rapporten bör innehålla: 
o En kostnads-/nyttoanalys av hybrid kontra online-ABC och för separationen av ABC 

från AWC. 
o Resultatet av en undersökning gjord genom att fråga grupper, intergrupper och 

regioner om eventuella hinder för att delta vid ABC. 

• Om en modell som anger att ABC endast hålls på helger antas, skickar vi in följande för 
övervägande: 

o Vi räknar inte med att ytterligare kostnader är förknippade med att vara värd för 
ABC som endast hålls online eftersom programvaran/utrustningen för stora Zoom-
möten redan används regelbundet av WSO. 

o Att vara värd för ABC online skulle ta bort logistiska problem associerade med 
hybrid ABC. 

o Att vara värd för ABC online skulle ge mer flexibilitet med tidszoner för att bedriva 
möten. För närvarande styrs öppnande och avslutandet av ABC av den plats där det 
hålls, vilket begränsar deltagandet från delegater i andra tidszoner. 

• Vi ber att en intergrupp eller region hjälper till att vara värd för den virtuella konferensen 
varje år, för att ge stöd till WSO-kommittéerna som planerar och implementerar ABC. 

o Genom att rotera plats och tidszon för ABC har vi möjlighet att ge en mer rättvis 
upplevelse för medlemmar utanför Nordamerika och Europa. 

o Intergrupper och regioner som har mindre förmåga att vara värd för en fysik 
konferens skulle ha möjlighet att vara värd för en virtuell konferens, vilket 
potentiellt kan resultera i mer engagemang från vår globala gemenskap. 

• Vi arbetade med medlemmar i ABC/AWC-kommittén, IT-kommittén, Representation, Equity 
och Accessibility Committee, Global Members Committee, Delegates Subcommittee och fick 
information från finanskommittén när vi utvecklade detta förslag. 

 
WSO-analys:  Både den årliga världskongressen AWC och den årliga ABC konferensen har växt 
dramatiskt under de senaste sex åren och båda har nu deltagare globalt deltagande. ABC AWC-
kommittén och styrelsen är överens om att en långtidsstudie av både ABC- och AWC-modellerna är 
motiverad och läglig. Styrelsen anser att en kombinerad långtidsstudie av alla relevanta idéer är mer 
effektiv och kommer att ge en mer omfattande analys än att genomföra separata studier av idéer 
som citeras i åtgärderna 10, 11 och 12. ABC AWC-kommittén kommer att kontakta initiativtagare 
för dessa åtgärder och bedöma om det finns ett intresse av preliminära diskussioner som skulle 
kunna ligga till grund för information till en förväntad djupgående diskussion med delegater vid 
2022 års ABC. Om delegaterna godkänner en kombinerad studie om ABC:s och AWC:s framtid, 
kommer delegaterna att bjudas in att delta i den processen. Om styrelsen får i uppdrag vid 2022 års 
ABC att ta ett annat tillvägagångssätt kommer den att göra det. 

Förslag 2022 – 13 

Insänd av:  IG729, TEL0411, WEB0616, WEB0609, WEB0615 

 
Ämne: Vi föreslår att ACA World Service Organization (WSO) inom tre år implementerar Knowledge 
Based Decision Making (KBDM) på styrelsenivå, WSO-kommittéerna och konferensen . Vidare 
skapar WSO utbildningsmaterial för att underlätta lanseringen av KBDM för potentiell användning 
av möten, intergrupper och regioner. 
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Bakgrund: Kommittéer inom ACA WSO är ofta underbemannade och överarbetade. 
Implementeringen av KBDM kan ge en atmosfär av samarbete som inte upplevs för närvarande. Det 
kan också skapa en atmosfär som är mer välkomnande för deltagare, inklusive att bjuda in 
delegaterna från konferensen att arbeta för att implementera förslag som antogs vid den årliga 
servicekonferensen (ABC). Denna förändring strävar efter att legitimera och hedra 
gruppsamvetesprocessen för gemenskapen och den beslutanderätt som anges i de tolv koncepten. 
KBDM bygger på en filosofi om öppen kommunikation mellan ledarskap och medlemskap som 
betonar: 

• Dialog före överläggning 
• Gemensam tillgång till all information för alla inblandade i beslutsfattande 
• Skapande av en förtroendekultur 
• Detta motsvarar de tolv koncepten för service genom att betona: 

• Ömsesidigt förtroende 
• Beteckning av roller och ansvar - traditionellt och juridiskt 
• Deltagande 
• Ledarskap 
• Beslutanderätt 
• Vår andliga grund 

Detta är en bra modell för ACA eftersom: 
• Det möjliggör en grundlig undersökning av problem utan förutfattade resultat 
• Låter vem som tar beslutet bli mindre viktig än att ett bra beslut fattas 
• Är en process för pågående strategiskt tänkande och strategiutveckling 
• Kommer att tillåta ACA att utveckla ett rykte om värde och lyhördhet när det gäller att 

förmedla budskapet till vuxna barn som fortfarande lider 
Vad kan detta betyda för ACA som helhet? 

• Erkännande som en trovärdig organisation 
• Ett rykte om sig att ha värden 
• En kultur byggd på tillit och kommunikation 

Resurser/Implementering: Eftersom syftet för KBDM är att säkerställa att sätet för beslutsmakten 
inom ACA finns i konferensen, och i förlängningen delegaterna, som är representanter för 
grupperna och det effektiva gruppsamvetet för gemenskapen, skulle implementering kräva aktiv 
utbildning och uppmuntran till alla grupper att skicka delegater till den årliga servicekonferensen 
(ABC). 

 
Det skulle kräva att World Service Organization omstrukturerar sammansättningen av kommittéer 
och ställer skapandet av kommittéer under ledning av konferensen. 
Operating Policy and Procedures Manual (OPPM) skulle behöva uppdateras. 

 
WSO-analys: ACA World Service har deltagit i diskussioner om Knowledge Based 
Beslutsfattande sedan 2021 års ABC konferens. WSO har börjat inkludera en form av KBDM i sitt 
kommittéarbete, och införlivat en gemensam uppsättning frågor för att utvärdera frågor i ett nytt 
system känt som Collaboration Committees. Vi tror att detta kommer att stödja ett "informerat 
gruppsamvete" av WSO-kommittéer. Styrelsen anser också att någon form av långsiktig strategisk 
granskning, såsom KBDM, är mycket lämplig som en del av ABC- och valsedelprocessen. Styrelsen 
kommer att be delegater vid 2022 års ABC att överväga ett förslag om att införliva KBDM i den 
årliga ABC konferensen utan att vänta tre år. Man tror att en medveten och konsekvent process för 
att utvärdera strategiska frågor skulle vara till stor hjälp för ABC-processen, men det beslutet fattas 
bäst av delegaterna. 

 


