Marijuana Anonymous’ tolv servicekoncepter
1. Marijuana Anonymous’ servicestruktur blev skabt for at give grupperne friheden til at
kunne udføre vores fællesskabs primære formål, nemlig at bringe budskabet videre til
hashafhængige.
2. Den ultimative autoritet og ansvaret for service i Marijuana Anonymous, er den kollektive
gruppesamvittighed.
3. Marijuana Anonymous’ grupper har uddelegeret den nødvendige autoritet til at drive
Marijuana Anonymous’ affærer og service til deres servicekomitéer og betroede tjenere,
på både distriktsniveau såvel som på verdensplan.
4. Alle medlemmer i en servicekomité har “Retten til Deltagelse”, og bærer et betydeligt
ansvar for servicekomitèens beslutninger.
5. Gruppesamvittigheden er det spirituelle redskab, der bruges til at tage servicebeslutninger.
6. “Retten til Appel” eksisterer for at beskytte minoritetsholdninger samt at sikre, at alle
synspunkter er blevet taget i betragtning i beslutningsprocesser.
7. Enhver serviceposts ansvar og beslutningsdygtighed bør være veldefineret, for at sikre
pålideligheden af alle serviceposter såvel som evnen til at udføre hver post.
8. Effektive belutningsevner og integritet er essentielle egenskaber for serviceydende
medlemmer der er betroet med ansvaret for at tage endelige beslutninger angående world
service affærer og økonomi.
9. Marijuana Anonymous World Service selskabscharter og vedtægter er juridiske
dokumenter, som bemyndiger de betroede tjenere til at varetage og drive world service
affærer; konferencechartret er ikke et juridisk dokument, men er afhængigt af styrken i
traditionerne og sammenhængskraften i gruppesamvittigheden.
10. Integriteten af vores servicestruktur afhænger af et fortsat sammenhold mellem Marijuana
Anonymous’ grupper, distrikter og World Services via effektiv kommunikation.
11. Marijuana Anonymous’ midler og ressourcer bør blive håndteret ansvarligt for at sikre
deres mest effektive brug i udlevelsen af Marijuana Anonymous’ primære formål.
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12. Marijuana Anonymous’ servicestruktur bør bygge på uselvisk karakter og ikke på magt
eller regering, for at sikre, at de spirituelle principper i de tolv trin, tolv traditioner og
garantierne i artikel 12 i konferencechartret altid bliver overholdt.
Godkendt af World Service Conference of Marijuana Anonymous, May 1996.

Generelle konferencegarantier
I alle dets procedurer, skal World Service Conference observere ånden i MA’s traditioner, for:
at sikre at konferencen aldrig koncentrerer farlig rigdom eller magt;
at tilstrækkelige driftsmidler, plus en tilstrækkelig reserve, er dets nøjsomme økonomiske princip;
at ingen af konferencemedlemmerne nogensinde skal blive placeret i en position med ukvalificeret
autoritet over nogen andre;
at alle vigtige beslutninger bliver taget gennem diskussion, afstemning og hvor muligt, ved
fuldstændig enighed;
at ingen konferencebeslutning nogensinde bliver afstraffende for individer eller en opfordring til
offentlig kontroverser;
at selvom konferencen må handle på vegne af MA service, aldrig må udøve regerende handlinger;
og at, servicekonferencen, som tjener MA fællesskabet, altid vil forblive demokratisk i tanke og
handling, ligesom MA er.
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