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Ellevte Tradition 

Vores PR-politik er baseret på tiltrækning frem for reklame; vi skal 

altid bevare personlig anonymitet over for presse, radio, TV, film og 

andre offentlige medier. Vi må omsorgsfuldt vogte over alle MA 

medlemmers anonymitet 
 

Ellevte tradition tillader os at skaffe os offentlig omtale af vores fællesskab. Mange hashafhængige 

finder vej til vores møder på grund af vores PR-politik. Public service meddelelser bliver ofte hørt 

på lokale radiostationer. Aviser beskriver vores fællesskab i deres selvhjælpssektioner. Vi kan 

findes i telefonbøger og offentlige vejvisere. Vi stiller gratis litteratur til rådighed for læger, 

hospitaler, fængsler og skoler. Dette er blot nogle få af de måder MA sørger for at få omtalt sin 

eksistens. 

 

Hvis vi ikke sørgede for omtale ville vi være relativ ukendte, og de der har brug for os ville måske 

aldrig finde vej, med mindre de tilfældigvis kendte nogen i fællesskabet. Vores PR-politik er dog 

begrænset til det vi har at tilbyde – en succesfuld måde at leve et liv uden hash. Vores tiltrækning 

består i at vores program virker. 

 

Ellevte tradition betyder at selv om vi gerne må sørge for offentlig omtale af vores principper og 

vores arbejde, så offentliggør vi ikke de enkelte medlemmers identitet. Det er det der menes med 

formuleringen "Vi må omsorgsfuldt vogte over alle MA medlemmers anonymitet". Denne 

tradition minder os om at personlige ambitioner ikke hører hjemme i MA. Der er ikke plads til 

selvros i offentlig sammenhæng. Anonymitet sikrer os at intet enkeltmedlem bliver større end MA. 

 

Ellevte tradition sikrer også at MA ikke bliver fuld af uansvarlige sælgertyper som bruger deres 

personlige historie til at reklamere for MA eller dem selv. Vi kan ikke tillade os at rationalisere os 

frem til at offentligt brug af vores navne kunne vise hvor modige vi var blevet på trods af vores 

katastrofe, selvom vores personlige historier måske kunne blive fantastiske nyhedshistorier. 

 

Hvis vi bryder vores personlige anonymitet i offentlige medier, risikerer vi at bryde en af vore 

andre traditioner. I tilfælde af at et medlem fra vores fællesskab bryder anonymiteten og samtidig 

støtter et udenforstående formål, ville det være nemt for folk at forbinde MA’s navn med et 

udenforstående foretagende eller stridsspørgsmål. Klausulen om anonymitet i ellevte tradition 

sikrer at MA ikke offentligt identificeres med nogen enkeltperson og afholder enkeltmedlemmer 

fra at blive betragtet som talspersoner for fællesskabet. 

 

Vi har også ansvar for at beskytte hinandens personlige anonymitet. Vi udnytter ikke navnene på 

de af vores medlemmer som er kendte og har levet i offentlighedens søgelys. 
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Anonymiteten som er beskrevet i ellevte tradition gælder kun vores PR-politik. Vi bør med andre 

ord kun bruge vores fornavne og bør aldrig vise vores ansigt i medierne, hvis vi stiller os selv til 

rådighed for offentligheden som medlemmer af MA. Inden for fællesskabet er det dog fuldt ud 

acceptabelt at bruge vores efternavne. På den måde kan medlemmerne i vores gruppe få fat på os, 

hvis de har brug for vores hjælp.  




