Fjerde Tradition
Hver gruppe bør være selvstyrende, undtagen i de sager der vedrører
andre grupper eller MA som helhed
Fjerde tradition er en konkret anvendelse af de generelle principper som beskrives i første og anden
tradition. Fjerde tradition fastslår at enhver gruppe har ret til selvbestemmelse uden
udefrakommende indblanding. Enhver gruppe kan forvalte sig selv præcis som den ønsker,
undtagen hvor det påvirker MA som helhed. Det betyder at MA har modet og tilliden til at lade
hver enkelt gruppe træffe sine egne beslutninger. Grundlæggende udgør hver enkelt gruppe sin
egen individuelle enhed der sætter sin lid til gruppesamvittigheden sådan som den, i sine
handlinger, vejledes af en kærlig Gud.
Grupperne har ret til at begå deres egne fejl. Der er kun to grænser, som ikke må overskrides af en
gruppe: 1) Gruppen må ikke gøre noget som kan påvirke andre grupper eller MA som helhed; og
2) Gruppen må ikke have tilknytning til nogen eller noget andet. Grupperne er i enhver anden
henseende fuldstændig selvstyrende.
Gruppen kan træffe en hvilken som helst beslutning og indføre ethvert format den måtte ønske.
Ingen områdeservicekomite bør modsige denne ret, selv om en given gruppe måtte gå stik imod
områdets ønsker. Med andre ord har enhver gruppe ret til at udstikke sin egen retning.
En sund proces hvor man følger åndelige principper og lærer af sine erfaringer, baner ofte vej for
nye og bedre måder at gøre tingene på. I mange tilfælde, så er det at tillade at grupperne fuld frihed
en hjælp til at holde MA fra at sidde fast i vante måder og rutiner som er blevet forældede.
En gruppe bør rådføre sig med andre grupper, områdeservicekomiteen eller World Services, hvis
der tvivl om hvorvidt gruppens handlinger påvirker en anden gruppe eller MA som helhed. Hver
gruppe bør være særligt opmærksomme på at dens handlinger falder indenfor rammerne af vores
traditioner, og at de ikke dikterer eller påtvinger andre grupper noget. Formålet med at være
selvstyrende er at give hver gruppe friheden til at skabe den stemning af helbredelse som bedst
tjener dens medlemmer, og at opfylde det hovedformål som fremgår af femte tradition.
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