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Tredje Tradition 

Den eneste betingelse for medlemskab er et ønske om at holde op med 

at bruge hash 
 

Tredje tradition fastslår at en person er medlem, hvis de siger, at de har et ønske om at holde op 

med at bruge hash. Uanset hvem du er, hvor du kommer fra, eller hvad du har gjort, kan ingen 

nægte dig medlemskab i MA. At stille andre krav end ønsket om at holde op med at bruge hash til 

medlemskab kan betyde, at nogle afhængige ville blive nægtet de gaver programmet tilbyder. 

 

For mange afhængige er MA deres sidste håb for at få et liv fri af det vanvid som følger med en 

aktiv afhængighed. Vi vil ikke skabe nogen forhindringer mellem os selv og den afhængige som 

stadig lider. Vi er ikke villige til at afsige en dødsdom over nogle af vores kæmpende brødre eller 

søstre, bare fordi de måske ikke passer vores gængse ide om hvordan et gruppemedlem skal være. 

 

Det faktum at der ikke er andre betingelser end et ønske om at holde op med at bruge hash er en 

styrke ved MA. I grunden lærer vi jo af hinandens erfaringer; jo mere sammensat vores gruppe 

bliver, desto flere erfaringer har vi at trække på. Vi tager imod unge mennesker, ældre mennesker, 

kriminelle, folk med mentale eller fysiske udfordringer, og folk af alle religioner, nationaliteter, 

racer og forskellige samfundslag. Ingen bliver ekskluderet af MA. 

 

Tredje tradition betyder også at man ikke er nødt til at holde op med at bruge hash, før man tilslutter 

sig fællesskabet. Evnen til at være afholdende har ingen betydning for ens mulighed for at blive 

medlem af MA. Alle der har et ønske om at holde op med at bruge hash er velkomne. 

 

Grupper kan kræve at man i visse sammenhænge er fri for ethvert stemningsændrende stof 

(inklusiv alkohol), for at modtage ædruelighedsmønter eller for at indlede eller speake ved møder. 

Men ingen gruppe har ret til at sætte begrænsninger på medlemskab i MA. Rent faktisk står det 

folk frit for at erklære sig for medlem af MA og alligevel ryge en joint hver eneste aften før de 

tager til møde, så længe de har ønsket om at holde op med at bruge hash. 

 

Medlemmer er ikke forpligtet til at bevise deres ønske om at holde med at bruge hash; de behøver 

kun at give udtryk for dette ønske. I virkeligheden behøver ønsket om at holde op med at bruge 

hash ikke engang at være ærligt. Et hvilket som helst ønske er tilstrækkeligt, men et vist ønske er 

dog nødvendigt. 

Vi kender alle sammen mennesker der kunne have glæde af de principper som MA har at tilbyde. 

Mange af de folk vi kender kunne have gavn af et program til helbredelse i deres liv. Desværre har 

de der har brug for os ikke altid et ønske om at holde op med at bruge hash og finder aldrig vej til 

vores lokaler. Vi kan tage vores afhængige venner og nærmeste med til et møde hvis de er villige, 
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men vi kan ikke tvinge dem til at tage vores livsstil til sig. Medlemskab er en personlig beslutning. 

Denne beslutning er en beslutning der skal træffes i den enkelte afhængiges eget hjerte. 

 

Som følge af den frihed der er i tredje tradition føler mange nykommere med det samme at de 

bliver mødt med tillid, og at de er ønsket og elsket. Derfor åbner vi vores døre for enhver afhængig 

som har det simple ønske at holde op med at bruge hash i håbet om at de vil finde hvad vi har 

fundet i MA.  




