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Kunnen wĳ dergelĳke lezingen geven?
Een AA-groep beslist autonoom om al dan niet
sprekersaf te vaardigen, hetzĳ voor algemene,
hetzĳ voor gespecialiseerdevergaderingen. Soms
geeft de uitnodigende organisatie aandat haar
interesse vooral uitgaat naar het probleem van het
alcoholisme, eerderdan naar de werking van AA.
In dit geval kan de AA-groep die organisatie dan
ook doorverwĳzen naarandereal dan niet private
groeperingen die zich meer richten op de bredere
aspectenvan het alcoholisme. Nochtans is het
volledig in overeenstemmingmet de AATradities om als AA-lid op niet-AA-meetings te
gaanspreken over AA en er ons herstelprogramma toe te lichten. Hierbĳ dienenwel enkele voorzorgen genomente worden (zie pagina 15).
Vele groepen beschouwendergelĳke gesprekken
trouwens als éénvan de hoekstenen van eenconstructief AA-informatieprogramma voor het brede publiek. Zĳ geloven dat hier eenprachtige gelegenheid gebodenwordt om onze bereidheid te
tonen om onsals "vriend onder vrienden" op te
stellen; zo kunnen we iedereeninformeren over
de rol van AA in onzesamenleving.En vooral: zo
wordt de boodschapvan AA rechtstreeksof onrechtstreekstot bĳ de alcoholist gebracht. Een
grote groepnieuwkomers in AA heeft zĳn eerste
stappenbij ons trouwens gezet op aanradenvan
eenniet-alcoholist - arts, geestelĳke, rechter,
maatschappelĳk werker, werkgever, vakbondsafgevaardigde,familielid of vriend - die op eenpositieve manier van AA op dehoogte is.
Wie is hiervoor geschikt?
In hun poging om de AA-boodschap via derden
uit te dragendoor te gaansprekenop niet-AAbĳeenkomsten, nemen AA-leden eenernstige verantwoordelĳkheid. Zelfs als ze vooraf duidelĳk
makendat zeniet sprekenuit naamvan AA als
geheel,zullen vele toehoorders hun opinie over de
gemeenschapbaserenop wat er gezegd wordt en
hoe het gezegdwordt.
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