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Omschrĳving vanAA

“Anonieme Alcoholisten is een gemeenschap
van mannenen vrouwen die hun ervaring, kracht
en hoop met elkaar delen om hun gemeenschap-
pelĳk probleem op te lossen en anderente helpen
bĳ het herstel van hunalcoholisme.

Het enige vereiste voor lidmaatschap is een
verlangen op te houdenmet drinken. Er zĳn geen
geldelĳke verplichtingen voor het AA-
lidmaatschap; wĳ voorzien in onze behoeften
door eigenbĳdragen.

AAis niet gebonden aanenige sekte, genoot-
schap, politieke partĳ, organisatie of instelling;
wenst zich niet te mengen in enig geschil; steunt
of bestrĳdt geenenkel doel.

Ons hoofddoel is nuchter blĳven en andere
alcoholisten helpennuchterheid te bereiken.”

(Uit “Grapevine” mettoelating)
Copyright:AA Grapevine,Inc.

De geschiedenis van AA is bezaaid met
vele namen van niet-alcoholisten,

zowel professionele hulpverleners als
vrijwilligers, die zichzelf hebben

verdiept in het herstelprogramma van
AA. Duizenden onder ons danken hun
leven aan hen, en onze dankbaarheid

kent hierbij geen grenzen.

Ik benverantwoordelĳk...
Wanneerwie danook, waar ook ter wereld,
zĳn handuitsteekt om hulp,
wil ik datdehandvanAA er altĳd zal zĳn.
En daarvoorbenik verantwoordelĳk.

In dezebrochure wordt de alcoholist meestal ge-
makshalveaangeduidmet hĳ. Het spreekt vanzelf
dat in die gevallenhĳ of zĳ bedoeldwordt.
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AA enalcoholisme

Anonieme Alcoholisten is eenwereldwĳde ge-
meenschapvanmensendie elkaar helpen hun
nuchterheid te bewaren.Zĳ biedenook gratis
hun ervaring aanommensenmet eenmogelĳk
Drankprobleem te helpenbĳ hun herstel. Het
AA-programma is gebaseerdop 12 stappen
voor het persoonlĳk herstel vanhet alcoholis-
me.

AA houdt zich enkel bezigmet hetpersoonlĳkherstel
endebestendigenuchterheid vanindividuele alcoholis-
ten die zich tot degemeenschapwenden voor hulp. De
vereniging mengtzich niet in onderzoek naaralcoho-
lisme, noch in medischeof psychiatrische behande-
lingen.Zĳ steuntgeenenkel doel, hoewelAA-leden
mogenmeewerkenin hunpersoonlĳke naam.

Degemeenschap heeft eenhouding aangenomen
vanSAMENWERKING maargeenINMENGING
tegenover andereorganisaties die zich met het alco-
holprobleem bezighouden.

AnoniemeAlcoholisten bedruiptzichzelf via zĳn
eigen groepenen leden enweigert alle bĳdragen van
buitenaf. AA-leden bewarenhun persoonlĳke anoni-
miteit t.o.v. pers,film, radio entelevisie.
Vanaf het begin zĳn veleAA-leden gaangeloven
dat alcoholisme eenchronischeziekte is, geestelĳk,
emotioneelen lichamelĳk. De alcoholistendie wĳ
kennenlĳken demacht verloren te hebbenom hun
drinkgedrag onder controle te houden.

Hoewerkt AA?

AA kan omschrevenworden als eenmethodeom
alcoholisme te behandelen,waarbĳ de leden elkaar
steunendoor gezamenlĳk devele ervaringen in het
lĳden enhet herstel vanhet alcoholismemet elkaar
te delen.

...
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Wat doetAA niet?

• AAwerft geenledenof tracht niemandte
overtuigenzich bĳ AA aantesluiten.

• AAhoudt geenledenlĳsten of notities omtrent
bepaaldepersonenbij.

• Werkt niet meeaanwetenschappelĳk onderzoek
en steunt het onder geenenkele vorm.

• Is niet aangeslotenbĳ sociale instellingen, hoewel
individuele AA’ers, groepenendienstener dikwĳls
meesamenwerken.

• AA-leden wordendoorAAniet gevolgdof
gecontroleerd.

• Stelt geenmedischeof psychologische diagnoses.
Geeft geenprognoses.

• Voorziet geenontwenningskurenof verpleging,
ziekenhuisopname,geneesmiddelenof welke medi-
scheof psychiatrische behandelingook.

• Biedt geenreligieuze diensten aan.
• Houdt zich niet bezig metopvoeding of propagan-

da i.v.m. alcohol.
• Verschaft geenwoning, voedsel,kleding, werk,

geld, of anderewelzĳns- of sociale diensten.
• Verschaft geenhuiselĳke of beroepsraadgeving-

en.
• Aanvaardt geengeld voor bewezendiensten of

bĳdragen van bronnenbuiten AA.
• Verschaft geenaanbevelingsbrievenvoor

rechtbanken, reclasseringsambtenaren, advocaten,
sociale instellingen of werkgevers,etc.



Ik benverantwoordelĳk...
Wanneerwie danook, waar ook ter wereld,

zĳn handuitsteekt om hulp,

wil ik dat dehandvanAA er altĳd zal zĳn.

En daarvoorben ik verantwoordelĳk.


