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Sjette Tradition 

MA grupper bør aldrig støtte, finansiere eller låne MA navnet ud til 

noget beslægtet formål eller udenforstående foretagende for at 

problemer med penge, ejendom og prestige ikke afleder os fra vores 

hovedformål 
 

Sjette tradition betyder at intet hospital, behandlingssted eller andet udenforstående foretagende 

bør bruge MA’s navn. Ej heller bør fællesskabet give eller låne penge ud og få interesse i et 

udenforstående foretagendes succes. MA søger at undgå brugen af MA’s logo og litteratur på 

produkter som fremstilles og sælges af privatpersoner, virksomheder eller organisationer. 

 

Formålet med sjette tradition er at beskytte MA navnet mod at blive ødelagt af udefrakommende 

påvirkninger, penge, ejendom eller prestige. Hvis vi støtter, finansierer eller låner MA’s navn ud 

til udenforstående foretagender, risikerer vi at blive forbundet med ideologien som den 

udenforstående gruppe vi har støttet, står for. 

 

Jo mere vi passer os selv, jo mindre fremmedgør vi folk, og jo større bliver vores tiltrækning. MA 

kan samarbejde med enhver, men et sådant samarbejde bør aldrig blive til en egentlig tilknytning 

eller støtte. MA bør ikke blande sig i politiske eller religiøse stridsspørgsmål der forbindes med en 

sådan form for tilknytning eller støttetilkendegivelser. 

 

Ligeledes støtter vi ikke andre tolvtrinsfællesskaber. Vi deler selvfølgelig de tolv trin og tolv 

traditioner og er samarbejdsvenligt indstillet overfor hinanden. Men vi er fuldstændig 

selvstændige. Brug af litteratur, speakere eller meddelelser fra andre fællesskaber ved møderne 

kan fungere som en indirekte støtte til et udenforstående foretagende. 

 

Sjette tradition vedrører kun MA som organisation og fællesskab, ikke det enkelte medlems gøren 

og laden. Det betyder at vores medlemmer kan arbejde frivilligt eller donere penge til hospitaler, 

behandlingssteder, skoler eller andre velgørende organisationer. Det bør dog stå helt klart at 

donationen er strengt personlig og ikke fra MA. 

 

MA grupper kan også afholde møder på sådanne steder, såfremt de ikke danner en tilknytning til 

institutionen. En grupper der benytter en bestemt facilitet bør ikke bruge facilitetens navn i 

gruppens navn, fordi det antyder tilknytning. For eksempel bør en gruppe der mødes på 

Rigshospitalet ikke opkalde gruppen eller mødet her efter, så det bliver til Rigshospitalets gruppe 

eller møde. 
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Vi må heller ikke glemme problemerne der er forbundet med penge, ejendom eller prestige. Ja, 

penge kan gøre meget godt, men de skaber også en masse unødige problemer. Hvis vi er for optaget 

af penge, risikerer vi at koncentrere os mindre om vores hovedformål. At skaffe penge eller at 

blive velbeslået er ikke en forudsætning for MA’s overlevelse og eksistens. Formålet med sjette 

tradition er at virkelig adskille det åndelige og det materielle.  




