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

ANDERE PROBLEMEN DAN ALCOHOL

doorBill W.
(medestichtervanAlcoholics Anonimous)

Wellicht is geenlĳdensweg verschrikkelĳker
dan
die van de drugsverslaving, vooral wanneer
het
om morfine, heroïne of andere verdovende mid-
delen gaat. Dezedrugs vervormen degeest enhet
vreselĳke ontwenningsprocesput het lichaam van
het slachtoffer uit. In vergelĳking met de drugs-
verslaafde en zĳn ellende zĳn wĳ, alcoholisten,
slechts zachte eitjes. Misbruik van barbituraten
kanal evengevaarlĳk zĳn. Sommigeleden in AA
zĳn prachtig hersteld, zowel van alcoholisme als
van drugsverslaving. Vele anderenwaren vroeger
- of zĳn nog steeds- het slachtoffer van pepmid-
delen enzelfs van de nieuwe kalmeermiddelen.
Daarom ligt het probleem van de drugsversla-

ving - onder al zĳn vormen—ons nauw aan het
hart. Het wekt onze diepste interesse en sympa-
thie op. In de wereld rondom ons zien we talloze
mannenen vrouwen, die hun problemen via deze
weg proberenop te lossenof te ontvluchten. Vele
AA-ers, envooral zĳ, die aandezespecifieke ver-
slavingen geleden hebben, stellen zich nu de
vraag: "Wat kunnen wĳ doen aan het probleem
van de drugs binnen onze gemeenschapen daar-
buiten?"
Er bestaanal verschillende hulpprojecten voor

pillen- endruggebruikers, waarbĳ het 12-stappen-
programmavanAA met succesgebruikt wordt en
waarin AA-leden actief zĳn. Toen kwamen een
reeksvragen, zoals hoewe deAA-groepen of AA
als geheelbĳ dezesuccesvolle inspanningen kun-
nen betrekken.

Hier volgt eenlĳst vanmeerspecifieke vragen:
- Kan een pil- of drugsverslaafde lid worden
vanAA zonderalcoholist te zĳn?

- Kan zo iemand als bezoeker naar een open
AA-vergadering gebracht worden voor hulp
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en inspiratie?
- Kan eenpil- of drugsverslaafdemet eenonver-
valst alcoholverledenlid wordenvanAA?

- Kunnen AA-leden, die zowel met alcohol als
met drugs te kampen hebben gehad, speciale
doelgroepen oprichten om andere AA-leden
met drugproblemen te helpen?

- Mag zo'n speciale doelgroep zich een AA-
groep noemen?

- Mag zo'n groep ook niet-alcoholistische drug-
gebruikers in de groep opnemen?

- Zo ja, zou men dezeniet-alcoholistische drug-
gebruikers moeten laten geloven dat zeAA-lid
gewordenzĳn?

- Is er enig bezwaar dat AA-leden die de beide
problemen hebben gehadzich bĳ andere groe-
pen zoudenaansluiten, zoals bĳ de "Anonieme
Drugverslaafden"?

Terwĳl sommige van deze vragen zichzelf
beantwoorden, doen andere dat niet. Maar ik denk
dat al deze vragen vlug en tot ieders voldoening
kunnen opgelostworden, als we deAA-tradities die
er betrekking op hebben eens goed onder de loep
nemen, en als we onze lange ervaring met speciale
doelgroepenwaarin AA-leden actief zĳn, nog eens
goed bekĳken, zowel binnen als buiten onze Ge-
meenschap.
Toch kan AA bepaalde dingen niet doen, onge-

acht onzewensenof onze sympathie.
Als vereniging hebbenwĳ als eersteplicht zelf te

overleven. We mogenons niet laten afleiden of ons
richten op activiteiten met meerdere doelen. Een
AA-groep als dusdanig kan niet alle persoonlĳke
problemen van zĳn leden ter harte nemen, laat staan
de problemen van de helewereld.
Nuchterheid - de bevrĳding van dealcohol - door

het bestuderen en in praktĳk brengen van de 12
stappenis het enige doel van eenAA-groep. Er zĳn
herhaaldelĳk groepen geweestdie het andersgepro-
beerd hebben, maar zij hebben telkens opnieuw ge-
faald. Ervaring leerde ons ook dat het onmogelĳk is
omeenniet-alcoholist tot AA-lid te maken.Wemoe-
ten ons lidmaatschap beperken tot alcoholisten en
we moeten de AA-groepen beperken tot één enkele
doelstelling.

...



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

zĳn handuitsteekt om hulp,

wil ik dat dehandvanAA er altĳd zal zĳn.

En daarvoorben ik verantwoordelĳk.


