FORORD TIL TREDJE UDGAVE

(Side 18)
(P)
1-a. Hvornår blev tredje udgave udgivet?
I marts 1976 da denne udgave gik i trykken,
1-b. Hvor mange medlemmer anslog man at der var?
lå det totale verdensomspændende medlemstal af Anonyme Alkoholikere på
forsigtigt anslået 1 million
1-c. Hvor mange grupper anslog man, at der var?
med næsten 28.000 gruppemøder i over 90 lande.
(Kommentar i 1993 var der over 89.000 grupper i 141 lande.)
(P)
2. Nåede AA større og bredere kredse af alkoholikere?
Undersøgelser af grupper i USA og Canada viser, at AA når ud ikke blot til flere
og flere mennesker, men også til en større og bredere kreds.
3. Steg antallet af kvindelige medlemmer?
Kvinder udgør nu mere end en fjerdedel af medlemmerne; blandt nyere
medlemmer er der tale om ca. en tredjedel.
(Kommentar: I 1993 var mere end 1/3 kvinder.)
4. Nåede AA også ud til yngre medlemmer?
7% af alle AA-medlemmer skønnes at være under 30 år – og blandt disse er der
mange teenagere.
(P)

5. Var AA-programmet foreneligt for alle alkoholikere uanset miljø og
livsstil?
De grundlæggende principper i AA-programmet synes at være forenelige for
personer med mange forskellige miljøer og forskellig livsstil, ligesom programmet
har bragt helbredelse til folk af mange forskellige nationaliteter.
6. Kom AA-programmet til fjerne lande, og blev det oversat til forskellige
sprog?
De tolv trin, som tilsammen udgør programmet, bliver kaldt “Los Doce Pasos” i et
land, “Les Douze Etapes” i et andet, men de følger nøjagtig den samme vej til
helbredelse, som blev anvist af de tidligste medlemmer af Anonyme Alkoholikere.
(P)
7. Har væksten af fællesskabet ændret det enkle program?
Til trods for den store vækst i størrelse og udbredelse af vort fællesskab forbliver
programmet ved sin kerne enkelt og personligt.
8. Hvad er det grundliggende i Anonyme Alkoholikeres program?
Hver eneste dag, et eller andet sted i verden, begynder helbredelse, når én
alkoholiker taler med en anden alkoholiker og deler erfaring, styrke og håb.

