Niende Tradition
MA bør som sådan aldrig blive organiseret, men vi kan nedsætte
serviceudvalg eller komiteer som er direkte ansvarlige over for dem de
tjener
Ved første øjekast synes niende tradition at være selvmodsigende. På den ene side står der at MA
aldrig bør blive organiseret. På den anden side står der at vi kan nedsætte serviceudvalg eller
komiteer. MA er ikke som andre organisationer, fordi vi ikke har nogen regler eller vedtægter og
ingen gebyrer eller kontingenter. Men vi har de åndelige principper som de bliver foreslået i de
tolv trin og tolv traditioner.
Vi håndhæver ikke disse traditioner som var de regler. Vi ekskluderer eller bortviser ikke
medlemmer på grund af uoverensstemmelser. Vi beordrer ikke nykommere at gøre noget som
helst. De råd som et mere erfarent medlem kan komme med er forslag, ikke befalinger. Afhængige
må ikke blive påbudt noget, hverken på individuelt eller kollektivt niveau. De tolv traditioner er
forslag til gruppens adfærd, ligesom de tolv trin er forslag til den enkeltes helbredelse.
Vi har imidlertid erfaret, at medmindre hvert enkelt medlem efter bedste evne følger de åndelige
principper, som de udtrykkes i vores tolv trin til helbredelse, kan fremskridt blive vanskeligt. Disse
vanskeligheder er ikke en straf som man bliver tildelt af autoriteter i MA, de er en konsekvens af
personlig ulydighed overfor åndelige principper.
Dette begreb gælder også vores grupper. Vores grupper følger åndelige principper for at vi må
blive vejledt af en kærlig Gud som kan udtrykke sig igennem vores gruppesamvittighed. Vi har
ingen styrende autoritet, men vi har uformelle servicekomiteer hvor posterne går på skift. Disse
komiteer tjener fællesskabet, men de bestemmer ikke. Deres autoritet er meget begrænset og
varetager uselvisk gruppens opgaver. De skaber de nødvendige rammer for at gruppen kan fungere.
Disse komiteer giver ingen åndelige råd, de dømmer ikke handlemåder eller adfærd og udstikker
ikke ordrer. Komiteens medlemmer kan stemmes ud ved næste valg. De er tjenere, ikke ledere.
Der er stor forskel på udpegede autoriteter og så den tjenende ånd som vi finder i vores
serviceudvalg og komiteer på områdeniveau og i World Service. Faktisk fremgår det af
vedtægterne for World Services Inc. at formålet med World Services er at tjene MA fællesskabet,
ikke at styre. De betroede tager blot vare på World Services. Niende tradition definerer ægte
fællesskab: en gruppe uden organisering som lader sig vejlede af en kærlig Gud og kun drives af
en tjenende ånd.
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