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Syvende Tradition 

Hver MA gruppe bør være fuldstændig selvforsynende og afslå bidrag 

udefra 
 

Syvende tradition betyder at vi klarer os selv. Som afhængige ragede vi til os og var en byrde for 

alle. Nu hvor vi er ædru og clean, er vi taknemlige givere. Eftersom sjette tradition minder os om 

at undlade at støtte, finansiere eller låne MA navnet ud til noget udenforstående foretagende, giver 

det god mening at vi heller ikke modtager bidrag udefra. 

 

Et formål med syvende tradition er at forhindre MA i at blive rig. Hvis vi modtog bidrag udefra, 

kunne der opstå løbende konflikter om hvordan vores penge skulle håndteres. Dette kunne igen, 

som nævnt i sjette tradition, aflede os fra vores hovedformål om at bringe budskabet videre til den 

hashafhængige som stadig lider. Vi må ikke lade MAs materielle behov stå i vejen for vores 

åndelige bestræbelser. Alt i alt kræver MA, når det skal omsættes til handling, at man bidrager 

med megen tid og få penge. 

 

Ved at forblive økonomisk uafhængige behøver vi ikke at blive bundet af forpligtelser over for 

nogen udenforstående kilde eller bidragsyder. Vi forbliver upåvirkede af udenforstående 

økonomisk indflydelse, fordi vi ikke er afhængige af deres bidrag. Det er derfor at det er vigtigt, 

at vi er selvforsynende og betaler husleje til de faciliteter vi benytter til vores møder, også selv om 

huslejen kan være symbolsk. 

 

At modtage gaver eller donationer fra en udenforstående kilde eller bidragsyder, som kan medføre 

nogen form for forpligtelse for fællesskabet, er absolut uklogt og i modstrid med ånden i syvende 

tradition. Ved at klare os selv forbliver vi fri; vi har gjort os fortjent til retten til at træffe vore egne 

beslutninger. 

 

Pengene fra syvende tradition går til at betale gruppens udgifter, såsom husleje, kaffe, litteratur, 

mønter og forfriskninger. Når grupper vokser og begynder at modtage mere end de har brug for til 

at dække disse basale udgifter, lægger de som regel et mindre beløb til side til nødstilfælde (som 

også kaldes "rimelige reserver") og begynder at sende overskydende midler til den lokale 

servicekomite. Disse midler bruges til at bringe budskabet om helbredelse videre, at hjælpe med 

udgiftsposter som for eksempel lokale nyhedsbreve, offentligt informationsmateriale, lokale 

telefonrådgivningslinjer og portoudgifter. 

 

På samme måde videresender de lokale servicekomiteer normalt ethvert overskud udover deres 

rimelige reserver til World Services for at fremme at MA’s budskab bringes videre ved trykning 

af litteraturen, fremsendelse af mødeopstartspakker, vedligeholdelse af vores hjemmeside og 

opretholde MA fællesskabet mellem områderne. Pengene bliver også brugt til at betale for den 
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årlige World Service Konference såvel som de forretningsudgifter, som de ansvarlige pådrager sig 

i forbindelse med driften af MA i løbet af året. 

 

En gruppe er ikke selvforsynende, før den betaler sine egne udgifter og bidrager med sin andel til 

det bredere fællesskab. Gruppen sørger ikke kun for sig selv, men for MA som helhed. Det er det 

der menes med at være fuldstændig selvforsynende, da der ikke ville være nogen gruppe uden 

fællesskabet. En gruppe der ikke indsamle tilstrækkelige midler i forbindelse med møderne kan 

indsamle dem ved fundraising eller afholdelse af arrangementer. Vi må alle løfte i flok, og ved at 

gøre dette erfarer vi at vi virkelig er del af noget der er større end os selv.  




