Ottende Tradition
Marijuana Anonymous bør altid forblive ikke-professionelt, men vores
servicekontorer kan ansætte særlige medarbejdere
Ottende tradition skal sikre at MA ikke forsøger at tjene penge på den hashafhængige som søger
at komme ud af sin afhængighed. Vores medlemmer modtager ikke betaling for at lave
tolvtrinsarbejde. Trinnene er ikke til salg. Vi forbliver ikke-professionelle for at penge og
åndelighed holdes adskilt. Hvis vi tog betaling for helbredelse, ville det kompromittere vores
budskab.
Vores program bygger ganske enkelt på at en afhængig hjælper en anden. Vi ansætter ikke læger,
psykiatere eller andre professionelle. Vi er simpelthen ligeværdige afhængige som af egen fri vilje
hjælper hinanden. Det betyder ikke at det enkelte medlem ikke må bringe MAs budskab videre i
sit professionelle virke. Det ville være absurd at forestille sig at en læge, rådgiver eller præst, som
samtidig er medlem af MA, ikke skulle kunne foreslå MA programmet til en patient eller klient
som ifølge deres professionelle vurdering har et problem med hash. Medlemmer der arbejder i den
slags professioner sælger ikke de tolv trin. Der er absolut intet i vejen med at MA gør folk bedre
til deres arbejde. Tværtimod gør den særlige indsigt de har tilegnet sig gennem deres egne bitre
erfaringer dem ofte bedre i deres professionelle virke.
Vores fællesskab ansætter særlige medarbejdere til arbejde som frivillige ikke kan eller vil gøre.
Disse mennesker er ikke ansat til at lave tolvtrinsarbejde, men der er behov for dem for at gøre
tolvtrinsarbejde muligt. Således kan vi have en kontormedarbejder ansat til at hjælpe med
administrativt arbejde og med at koordinere MA forretningsanliggender. Et klubhus kan for
eksempel ansætte en opsynsmand eller vicevært. Disse folk aflønnes for det arbejde de udfører for
MA, ikke for tolvtrinsarbejde. Omvendt anses fællesskabets betroede tjenere ikke for "særlige
medarbejdere" og bør derfor aldrig aflønnes. De kan få deres udgifter refunderet, men de donerer
deres ydelser.
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