
 

 

 

 

Hei, 
 
Dette er et kort informasjonsbrev om hva NA er, og hva vil kan tilby.  
 
Offentlige instanser møter ofte rusavhengige i ulike situasjoner enten om det er i institusjoner, 
fengsler eller møter i det offentlige o.l. Vi ønsker å gi dere informasjon om hvem vi er, og hva vi 
gjør slik at dere er kjent med vårt tilbud. Mange av våre medlemmer har fått informasjon om NA 
gjennom offentlige tjenester.  
 
«NA er et fellesskap eller forening av menn og kvinner for hvem rusmidler hadde blitt et 
hovedproblem. Vi er rusavhengige under tilfriskning som møtes jevnlig for å hjelpe hverandre til å 
holde oss rusfrie. Dette er et program med total avholdenhet fra alle rusmidler. Det er kun en 
betingelse for medlemskap, et ønske om å slutte å bruke rusmidler. 
NA er ikke knyttet til noen andre organisasjoner, vi har ingen inngangspenger eller avgifter, ingen 
forpliktelser og ingen løfter å gi til noen. Vi er ikke forbundet med noen politisk eller religiøs 
gruppe, heller ingen myndigheter, og er ikke overvåket på noe tidspunkt. Hvem som helst kan 
slutte seg til oss uansett alder, rase, seksuell legning, livssyn eller religion.» 
 
Det mest sentrale i Anonyme Narkomane er NA-møter. I Norge arrangeres det over 120 NA-møter 
hver uke, i verden over 70 000. Under Corona-pandemien har det vært digitale møter på Zoom, 
både nasjonalt og internasjonalt. På disse møtene får rusavhengige en mulighet til å dele erfaring, 
styrke og håp rundt det å leve rusfritt i NAs tilfriskningsprogram. 
Anonyme Narkomane er dannet for å hjelpe og støtte det enkelte medlemmet i tilfriskning. Men 
NA er også en ressurs for samfunnet i sin innsats for å støtte og hjelpe de personer som har et 
rusproblem. I mange deler av Norge avholder vi NA-møter inne i fengsler og andre institusjoner 
der den rusavhengige selv ikke kan komme på et ordinært NA-møte. 
 
Vi gir på samme måte informasjon til andre etater, skoler og foreninger som er interessert i å vite 
mer om Anonyme Narkomane og om hvordan vi tilfriskner fra sykdommen avhengighet ved hjelp 
av et enkelt program. 
 
Vi kan tilby informasjonsmøte for ansatte og studenter, samt plakater og informasjonsmateriell 
ved behov. 
Man kan finne mer informasjon, oversikt over møter og aktiviteter på vår nettside: nanorge.org 
 
Ta gjerne kontakt hvis dere ønsker mer informasjon om NA.  Vår kontaktinformasjon er:  

• or@naoosk.org 

• orsekretar@naoosk.org 
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