
WSO rapport 

WSO bestyrelse træder sammen den 28. feb for at arbejde på vores strategiske planlægning via 
telefon, og i den forbindelse håber jeg at kunne få et svar på, om/hvordan vi kan få lov til at trykke 
vores eksisterende bog med “print on demand”. Jeg deltager ellers en gang om måneden på DK´s 
vegne i telefonkonference med WSO. 

Vi har nu fået Rød bog som Lydbog og Meditationsbogen som Hard Cover. Og Den Røde bog i en 
format der passer til alt fra Kindle, Ipad osv.  
Vi regner med at kunne starte vores helt nye hjemmeside op i løbet af ganske få uger, omkring 
1/3-2015. Det sidste  arbejde er ved at blive gjort, og de sidste tests ved at blive lavet.  
Projektet har været sindsygt dyrt, mere end 90.000$, fordi hjemmesiden skal have så mange for-
skellige funktioner, og ligge på mange forskellige sprog. Hjemmesiden er sat op med søgefunktion, 
hvert lands eget sprog, bestilling af litteratur, og masse af frie downloads. WSO eneste indkomst-
kilde er salget af litteratur og 7. tradition. Det har derfor betydning for hvor meget vi kan downloade 
gratis, dette er endnu ikke besluttet. Hvordan det kommer til at være på sigt, ved jeg noget mere 
om til næste SGM.  

ABC, Fællesskabetes årlige forretnings konference: Det er her I har en chance for at få indflydelse 
på fællesskabet. I øjeblikket er det via Stemmesedlerne, der er sendt ud til alle møder, verden 
over. Denne findes oversat på www.acadanmark.dk. HUSK DEADLINE! 
Derudover har Intergrupper mulighed for at indsende materiale, der har gjort en forskel i trinarbej-
det. Et af disse er blivet til “Five basic needs”, og “Flip side of the Laundry list” Disse bliver 
godkendt på dette års ABC, af de delegerede, der møder op. Det kan i øjeblikket vist nok stadig 
ses som “draft" på WSO hjemmeside.  

Dette års ABC kommer til at foregå i Austin, TX Fra den 23 April til den 26 April. Der er på nuvæ-
rende tidspunkt ca 20o som Dags temp. Det er en million by lidt større end KbH. Se link  
http://en.wikipedia.org/wiki/Austin,_Texas se også www.adultchildren.org/abc 

Den Europæiske Komité; Mission Statemant 

“Our mission is to be the voice in Europe for the Fellowship of Adult Children of Alcoholics/Dysfun-
ctional Families (ACA). From a place of unconditional love, we carry the message of the 12 steps, 
by supporting the growth of the European Fellowship through Member and Public Services (MPS). 
This is achieved by coordinating issues that primarily concern our fellowship, but also in general for 
professionals and the public. We are not organized for the private gain of any person, and function 
as an autonomous board for Europe, as part of the World Service Organization (WSO)”. 

ACA medlemmer, der tilbyder at lave servicearbejde, leverer den energi og drivkraft, vi har brug for 
at kunne gøre det gode arbejde i ACA rundet i Europa.  
Hvis du er interesseret og ønsker at yde service ud fra kærlighed og traditioner, kan du kontakte 
Den Europæiske Komité ved at bruge linket contact us på hjemmesiden. www.adultchildren.org 

Den Europæiske Komité er kun 6 uger gammel, og arbejder i øjeblikket med at lave budgetter for 
den nærmeste fremtid. Vi har endnu ikke vores egen konto, men får vore midler fra WSO.  
Budgettet laves med henblik på at centrere information og litteratur i Europa. Public Service, som 
er en stor del af vores arbejde, kan kun understøttes ved at eftersende litteratur til de institutioner, 
der ønsker mere viden om vores fællesskab.  

Alt dette nye komitearbejde betyder planlægningsmøder via Skype og email, rejser osv.  
Det arbejde vi er gået igang med, er det samme, som da vore søsterfællesskaber kom til Europa.  
I mange lande er der måske kun et møde, ingen intergruppe, og ikke engang noget der kan be-
tragtes som et ACA fællesskab, men blot en lille gruppe af mennesker. Vi i EC støtter disse med-
lemmer/lande i deres opbygning af ACA. Mange lande har haft et ACA fællesskab, men det er ud-
døet pga manglende litteratur på deres eget sprog/ eller litteratur i det hele taget. Fællesskabet er 
så måske opstået igen, da der er kommet litteratur. Derfor rejser ovenstående situationer et 
spørgsmål i WSO: Hvad kommer først bogen eller fællesskabet? Her tænker de selvfølgelig Rød 
bog på det lokale sprog.  

http://www.acadanmark.dk
http://en.wikipedia.org/wiki/Austin,_Texas
http://www.adultchildren.org


Der har været hede debatter over måden de regionale fællesskaber oversætter på, fordi nyt littera-
tur kun vokser langsomt vokser i nye lande, hvor der oftest kun er litteratur på engelsk.  
Jeg har stået for det synspunkt at det (fællesskabet) skal vokse nedefra, og ikke bare gives, fordi 
fællesskabet styrkes ved at arbejde sammen. Men det er nu min mening.  
Andre er af den opfattelse, at USA skal stå for oversættelserne, og tilbyde dem til nye lande. Fordi 
fællesskabet vil vokse hurtigere. 

Jeg ønsker et føl til min post som Repræsentant i WSO, da mine andre opgaver i WSO bestyrel-
sen er mange og tidskrævende. Jeg skal også rotere ud eller genvælges til maj som rep. for WSO 
og bliver jeg ikke valgt som dansk repræsentant, vil det føles godt, at kunne videregive/ overlade 
posten til en, der er nogenlunde indsat i vore arbejdsopgaver. 
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