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#30 Tyveri av NA-midler
Følgende skriv ble skrevet i 1996 og igjen revidert i 2002 som et svar til et stort antall brev
som viser at tyveri av NA-midler er et tilbakevendende problem i vårt fellesskap. I forberedelsen av
dette skrivet, har vi lagt til grunn erfaringer fra forskjellige grupper, område- og regionale
servicekomiteer, konventkomiteer og servicekontorer via brevveksling og workshops der dette har
vært temaet. Vi oppmuntrer dere til å kunne dra nytten av denne verdifulle og hardt tjente erfaringen
i deres videre forvalting av NA-midler.
Hvert år blir rikelige med donasjoner bidratt til NA-fellesskapet. Disse midlene blir gitt av NAmedlemmer som har tillit til at de i en eller annen form, vil gå til å hjelpe rusavhengige å bli rusfrie.
Der pengene er dyrebare nok i seg selv er tilliten til medlemmene vel så viktig om ikke viktigere.
Vi må ha det ene medlemmet og den bestemte donasjonen i bakhodet når vi tar beslutninger om
håndtering av NA’s penger.
Det meste av NAs penger kommer dit de skal. NA-medlemmer som gjør tjenester knyttet til
det økonomiske ansvaret bruker frivillig et ukjent antall timer for å sikre at alt er i orden. Tjenester,
som at den lokale servicetelefonen er betalt, litteratur er kjøpt inn og er tilgjengelig for medlemmer
på møtene, og hver uke blir titusener av møter holdt i lokaler hvor NA må ha betalt husleie. Mange
individuelle betrodde tjenere følger retningslinjer og sender videre midler som skal bringe vårt
hovedformål videre. Alt dette skjer fordi NA ønsker å anvende en forsvarlig bokføring.
Garanti av midler
Tyveri kan unngås der det blir fulgt opp av konsekvent og iherdig bruk av ansvarlige
finansielle prinsipper og praksiser. Den smerten og konflikten som oppstår der et medlem tar fra oss,
eller der midler tapes, som kunne ha gått til den rusavhengige som fortsatt lider, viser til vårt ansvar i
å forhindre tyveri på forhånd.
De fleste tyverier fra fellesskapets midler skjer der sikkerhetstiltak ikke finnes eller de finnes
men ikke blitt fulgt opp. Noen av oss har nølt med å innlemme eller bruke disse tiltakene fordi de gjør
oss ukomfortable – da vi tror de kan virke fornærmende på dem vi spør om å tjenestegjøre, eller de
ser ut til å være altfor problematiske å følge opp. Uansett, den beste garantien mot tyveri er å fjerne
muligheten til å stjele. Det er mye mer problematisk å løse opp i et tyveri i etterkant enn det er å
forebygge at det skjer på forhånd.
Å velge betrodde tjenere
Vårt fjerde konsept forteller hvordan betrodde tjenere velges: «Effektivt lederskap er høyt verdsatt i
Anonyme Narkomane. Lederegenskaper må nøye vurderes når betrodde tjenere velges». Så hva er
disse «lederegenskapene» det fjerde konseptet forteller oss å se etter? Ærlighet, integritet,
modenhet og stabilitet, både i tilfriskning og privat er noen få. Ofte unngår vi spørsmål angående den
økonomiske stabiliteten til de vi har tiltenkt disse posisjonene, fordi den type spørsmål kan være
ubehagelige for oss eller på en måte føles upassende i henhold til den åndelige naturen til vårt
program. Noen ganger ser vi bort fra bevisene på at en person har en vanskelig periode i hans eller
hennes private økonomi og burde da ikke hatt den byrden det er å ha ansvaret for NA’s penger i
tillegg. Ikke bare er det helt greit å spørre medlemmer som velges om deres kvalifikasjoner på dette
området, men det er uansvarlig ikke å gjøre det. Anselig rusfri tid og stabil økonomi bør være krav
hvor penger håndteres. Mange NA-fellesskap har funnet det hjelpsomt å utvikle en liste med
spørsmål angående arbeidsforhold, serviceerfaring, erfaring med å håndtere midler og økonomisk
stabilitet. Disse spørsmålene blir da igjen spurt alle nominerte uansett formål, sånn at ingen føler seg
utsatt på bakgrunn av personlighet.
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Ansvarlig håndtering
«NA-midler skal benyttes til å fremme vårt hovedformål, og må anvendes ansvarlig» Vårt
ellevte konsept peker på viktigheten av NA’s midler. Om bruken av de åndelige prinsippene dette
konseptet innehaver og retningslinjer for håndtering av midler om hvordan de bør utvikles og
ivaretas. Retningslinjene bør inneholde anerkjent bokføring og prosedyrer som sørger for
ansvarlighet hos våre betrodde tjenere.
«Kasserers håndbok» er en utmerket ressurs for grupper og servicekomiteer til bruk i større
bokføringsprosedyrer. Alle retningslinjer bør inneholde passende garantier, som månedlig
rapportering, regelmessig bokettersyn, bokføring med to signaturer og månedlig regnskap med
originale bankutskrifter. For grupper hvor det ikke bokføres vil fortsatt mange av disse prinsippene
kunne innlemmes i håndteringen av NA’s midler.
For å omskrive en av våre utsagn, vil en rusavhenging alene - med NA’s penger - være i dårlig
selskap. Det er enormt viktig at alle slike prosesser blir overvåket av en annen person: To personer
ser over kvitteringer, to personer setter inn pengene (og det bør skje umiddelbart, ikke i morgen), to
personer går over de originale bankutskriftene, og viktigst av alt er at det alltid er to personer til
stede når penger blir utbetalt. Regnskapet bør være lesbart og tilgjengelig for andre betrodde
tjenere. Det er viktig å merke seg at andre verdisaker som konventeffekter, litteratur og
kontorrekvisita bør behandles like varsomt som kassebeholdningen.
Det bør stilles krav om gjennomgang med signatur av ‘retningslinjene for de finansielle
prosedyrene’ til de som er ansvarlige for håndteringen av pengene, før de blir satt inn i
ansvarsposisjonen. Medlemmer som vet at når prinsipper om standard bokføring og revidering blir
overholdt - vil de antakeligvis føle et større ansvar. Det å inkludere en tydelighetserklæring om at
tyveri ikke tolereres, og utdype konsekvensene av tyveri hvis det forekommer. Hvis man er usikker på
hvordan skrive adekvate økonomiske retningslinjer, kontakt gjerne World Service Office for
assistanse.
Når garantiene feiler
Hvis vi utvikler og følger disse prosedyrene, vil vi gjøre det nærmest umulig for noen å
misligholde eller stjele NA-midler. Hvis noen stjeler fra oss er det første spørsmålet vi skal stille oss,
stod vi fast ved bokføringsprosedyrene og garantiene? Hvis svaret er nei, bærer vi som servicekomite
en betydelig del av ansvaret for tapet. Vi blir da nødt til å gå gjennom prosedyrene for å forsikre oss
om at de er komplette og holdbare også i fremtiden.
Men si at svaret blir ja, følger vi retningslinjene slik de er skrevet. Vi gjorde alt for å forhindre
tyveri, og allikevel stjal noen fra oss. Når slikt skjer, blir det ofte blandede reaksjoner, alt fra: «La oss
tilgi og glemme. Alt i alt er vi bare rusavhengige som har lett for å handle ut i fra vår sykdom. Vi vil
ikke skvise ut individer fra møtene til mulig tilbakefall», til «La oss sende tyven i fengsel!». Men
uansett hva det er, vil vi ikke at vår første følelsesmessige reaksjon skal bestemme utfallet av en slik
situasjon.
Vårt tilfriskningsprogram sørger for at hvert enkelt medlem får en mulighet til å handle
ansvarlig i vanskelige situasjoner og gjøre opp for seg. Vi er i tråd med de åndelige prinsippene i
programmet når vi løser tyveriet ved å oppmuntre medlemmet som har stjålet pengene til å gjøre
opp for seg, som vil sørge for forsoning mellom de berørte.
Dette betyr ikke at NA-midler som er forsvunnet skal tas lett på eller at servicekomiteen skal
sitte passivt å vente til medlemmet som stjal pengene har gjort opp for seg. I stedet støtter vi
oppunder en prosess som både er ansvarsfull og åndelig, hvor mulig strengere grep må gjøres om det
skulle bli nødvendig.
Først av alt, en fullstendig gjennomgang av alle bøker og regnskap bør foretas for å forsikre
om at midler er urettmessig tilegnet. Hvor mye? Av hvem? Hvilke feil i bokføringsprosedyrene og
garantiene tillatte dette å skje?
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Hvis det kommer klart frem at pengene er stjålet, må medlemmene av servicekomiteen
planlegge et ekstraordinært møte, gjøre vedkommende som stjal pengene oppmerksom på møtet og
gi vedkommende muligheten til å komme med sin side av saken. På dette møtet bør det være i en
slik form hvor alle får tid til å uttrykke deres tanker og følelser. Dette gir alle retten til å komme med
innspill og tillater en «avklarende prosess» å skje. Når alle har fått sagt sitt, vil det oppmuntres til å ta
et avbrekk fra møtet slik at alle får muligheten til å få tid å komme i kontakt med deres høyere makt
og fokus på åndelige prinsippene, for så komme tilbake å ta en best mulig avgjørelse.
Dersom vedkommende innrømmer forholdet og sier seg enig i å betale tilbake de tapte
midlene kan en tilbakebetalingsavtale inngås. En slike avtale kan inneholde regelmessige
avbetalinger, innenfor et hvilket som helst tidsrom akseptabelt for alle de involverte, dog det beste
er å ikke la en slik prosess dra ut i altfor lang tid. De fleste slike avtaler spesifiserer regelmessige
avdrag, ukentlige eller månedlige, helt til det fulle beløp er tilbakebetalt. Vi anbefaler på det
sterkeste at det utarbeides en lovlig bindende avtale, utnytte seg av juridisk hjelp om mulig, og ha
vitner til stede og at den er underskrevet. Gjør vedkommende oppmerksom på at om ikke avtalen
holdes, må det foretas en juridisk handling fordi det er en tilbakebetalingsavtale med
tilstedeværende vitner.
Et referat bør publiseres, og regelmessige rapporteringer om status til
tilbakebetalingsavtalen bør publiseres helt til den er innfridd. Beskyttelse av identiteten til
vedkommende kommer i andre rekke når det angår fellesskapets midler og dette forsikrer at
personen ikke blir satt inni verv der han eller hun kan skape enda mer trøbbel.
Ved å finne balansen mellom åndelighet med ansvarlighet, ser vi at det beste er å fjerne han
eller hun fra servicevervet og bør ikke tas med i betraktningen når det gjelder andre verv før
vedkommende har tatt tak i problematikken gjennom sitt trinnarbeid.
Hvis vedkommende ikke dukker opp til det ekstraordinære møtet, må det forsikres om at
enhver anstrengelse på å komme i kontakt med vedkommende er blitt utført. Sende rekommandert
brev hvor en redegjørelse for en revisjon er gjennomgått, at vedkommende er ansvarlig for de tapte
midlene, og at en tilbakebetaling er forventet og hva konsekvensene blir hvis vedkommende ikke
responderer på brevet. Kopier av brevet bør sikres på et trygt sted for videre referanse. Dette kan
virke alvorlig, men hvis de foregående stegene ikke har ført til noen resultat, må det nok noen ganger
slike tøffe tak til for å gjøre den involverte motivert for en tilbakebetaling.
Hvis vedkommende nekter å betale, eller sier seg enig i en avtale uten å følge den opp, eller
personen forsvinner, vil det være passende å ta en juridisk avgjørelse. Valget om å ta en juridisk
avgjørelse er en valgmulighet som ikke er i tråd med tradisjonene eller de åndelige prinsippene, men
som siste instans der alt annet er forsøkt. Vi anmoder på det sterkeste at beslutningen om tiltale er
grundig gjennomgått, ved å bruke komiteer på område-, regionalt og verdens nivå som kilder, før
veien går videre.
Oppklaring og tilfriskning
Selv etter en suksessfull oppklaring, vil mange av oss være sinte og såre og unngå
vedkommende som er involvert. Til tross for at dette er forståelig, må vi minne oss på at NA’s
hovedformål er å bringe budskapet til den vi rusavhengige som fortsatt lider. Vi må også huske at
sykdommen vil komme på overflaten hvis ikke jobber jevnlig med vårt tilfriskningsprogram. Som NAmedlemmer som praktiserer de åndelige prinsippene, bør vi alle støtte individet i han eller hennes
fortsettelse i tilfriskning, ved å anvende møtene, sponsor og de tolv trinn. Vi bør tilby den samme
kjærligheten og støtten vi ville gitt til en som har hatt et tilbakefall fra bruk av rusmidler.
Misligholdelsen av NA-midler påvirker grupper, servicekomiteer, og World Service i deres
streben etter å bringe budskapet til den rusavhengige som fortsatt lider. Den nødvendige prosessen i
slike tilfeller vil ofte ta lang tid-- konflikt mellom medlemmer, uenigheter, desillusjonerte
medlemmer—i hvilket som helst NA-fellesskap, påvirker nykommeren direkte. Garantien i denne
kunngjøringen vil ikke bare beskytte våre midler, men beskytte oss fra vår sykdom. Vi bønnfaller NA
fellesskapene verden over til å utvikle og følge prosedyrene som beskytter NA-midler. Ved å gjøre det
slik sikrer vi vår framtid.
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