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TYVERI AF NA-MIDLER 

 Denne bulletin er skrevet i 1996 og revideret i 2002, som svar på adskillige breve 
som indikerede at tyveri af NA-midler er et tilbagevendende emne i Fællesskabet. 
Da vi skrev denne bulletin, lænede vi os op af de erfaringer - fra mange grupper, 
område og regionale service komiteer, konvent grupper og service folk - som er 
blevet delt med os i korrespondance og på workshops om emnet. Vi opfordrer jer 
til at gøre brug af disse værdifulde og ofte smertefuldt gjorde erfaringer, i jeres 
omgang med NA-midler. 

 Betydelige donationer bliver hvert år givet fra NA-fællesskabet. Disse midler 
gives af NA-medlemmer i tillid til at de på den ene eller anden måde vil hjælpe 
andre addict til at blive clean. Selv om disse penge er værdifulde, er tilliden fra 
hvert enkelt medlem endnu mere kostbar. Vi må huske på dette ene medlem og 
denne ene donation hver gang vi træffer beslutninger omkring hvordan vi 
forvalter NA penge. 

 De fleste af NA’s penge ender der hvor det er meningen de skal ende. NA-
medlemmer der tjener på poster med økonomisk ansvar i Fællesskabet, 
bidrager frivilligt med utallige timer, for at sikre at alting hænger sammen. 
Service, som f.eks. lokal helpline bliver betalt, litteratur bliver indkøbt og er til 
rådighed for medlemmerne på møderne, tusindvis af møder holdes hver uge i 
lokaler som NA betaler husleje for. Mange betroede tjener følger vejledninger 
og videregiver midler der bruges til at fremme vores hovedformål. Alle disse 
ting kan ske fordi NA-fællesskaber gør brug af ansvarlig regnskabspraksis. 

 
PASSE PÅ MIDLERNE 
  Tyveri kan hindres ved konsekvent og omhyggeligt at bruge ansvarlige 
finansielle principper og metoder. Ubehaget og konflikterne der følger med at 
en af vores medlemmer stjæler fra os, ligesom tabet af midler der kunne have 
gået til at hjælpe den addict der stadig lider, understreger vores grundlæggende 
ansvar for at hindre tyveri.   
 
 De fleste tyverier af fællesskabsmidler sker, når forholdsreglerne er på plads, 
men ikke følges. Nogle af os har været tøvende overfor enten at indføre eller 
bruge disse regler fordi de gør os utilpasse – vi tror de på en eller anden måde 
støder de personer vi beder om at tjene, eller at de virker for besværlige at følge. 



Den allerbedste sikkerhed mod tyveri, er imidlertid at fjerne muligheden for at 
kunne stjæle. Det er meget mere ubehageligt og besværligt at skulle forholde sig 
til et tyveri efter det er sket, end det er at tage de forholdsregler der hindrer det 
i at ske i første omgang. 
 
VÆLGE BETROEDE TJENERE 
 Vores Fjerde Koncept fortæller os hvordan vi skal vælge betroede tjenere: 
”Velfungerende ledelse er højt værdsat i Narcotics Anonymous. Når der vælges 
betroede tjenere, bør gode lederevner omhyggeligt tages i betragtning”. 
 
 Så præcis hvad er disse ”gode lederevner” som Fjerde Koncept beder os kigge 
efter? Ærlighed, integritet, modenhed og stabilitet både i bedring og i personlig 
økonomi, er nogle af de egenskaber det handler om. Vi undgår ofte at stille 
spørgsmål omkring økonomisk stabilitet hos de vi overvejer til denne form for 
tjeneste, fordi disse spørgsmål kan være ubehagelige at stille for os, eller vi på 
en eller anden måde føler de er upassende, i et åndeligt program som vores. 
Nogen gange ignorerer vi tegn på at en person har problemer med sin 
personlige økonomi, og nok ikke skal have den ekstra byrde af ansvar for NA-
penge. Ikke bare er det ok at spørge medlemmer der er på valg om deres 
kvalifikationer på disse områder, det er uansvarligt ikke at gøre det. 
 
 En betydelig længde af cleantime og økonomisk stabilitet, bør kræves i 
positioner hvor penge skal forvaltes. Mange NA-grupper og serviceenheder har 
oplevet det som en hjælp, at udvikle en liste af spørgsmål om ansættelser, 
service erfaring, erfaring med at forvalte penge, og økonomisk stabilitet. Disse 
spørgsmål stilles så til alle nominerede som en fast del af proceduren, så ingen 
føler sig udstillet på grund af hvem de er. 
 
ANSVARLIG FORVALTNING 
 ”NA’s ressourcer skal anvendes til at fremme vores hovedformål og skal forvaltes 
ansvarligt”. Vores Ellevte Koncept påpeger hvor vigtige NA-midler er. I tråd med 
de åndelige principper i dette koncept, bør vejledninger om forvaltningen af 
midlerne udvikles og overholdes. Vejledningerne bør indeholde både 
anerkendte regnskabspraksis og procedurer der sikrer at vi vælger ansvarlige 
betroede tjenere. 
 
 The Treasurer’s Handbook (ikke oversat til dansk) er en udmærket ressource for 
grupper og servicekomiteer, i processen med at indføre regnskabspraksis. Alle 
vejledninger om dette bør indeholde passende sikkerhedsforanstaltninger, så 



som månedlig rapportering, regelmæssig revision, konti med krav om to 
underskrifter og månedlig afstemning af bankudskrifter. For grupper uden 
bank konti, kan de fleste af disse praktikker stadig indarbejdes i forvaltningen 
af NA-midlerne. 
 
 For at omskrive en af vores ofte gentagne udtalelser – en addict alene med NA-
penge er i dårligt selskab. Det er yderst vigtigt at alle processer omkring penge 
altid ses af to par øjne, to personer tæller kassen op, to personer sætter pengene 
i banken (og dette skal gøres hurtigst muligt, ikke flere dage efter), to personer 
afstemmer bankudskrifterne, og allervigtigst, to personer er altid til stede når 
midler bliver udbetalt. Økonomiske rapporter bør være umiddelbart til 
rådighed for andre betroede tjenere. Det er vigtigt at notere sig, at andre 
værdier, så som konvent merchandise, litteratur og kontor udstyr, bør 
behandles lige så omhyggeligt som penge. 
 
 Økonomiske procedurer skal skrives ned som retningslinjer, som kræves 
gennemgået og underskrevet af de der er ansvarlige for forvaltningen af midler, 
inden de overtager dette ansvar. Medlemmer der ved de vil blive holdt fast på 
at lave gennemskuelige og tydelige regnskaber samt revisionsprocedurer, vil 
højst sandsynlig opføre sig på en ansvarlig måde. Inkluder en udtalelse om at 
tyveri ikke vil blive tolereret og beskriv tydeligt hvilken procedure der vil blive 
fulgt hvis tyveri forekommer. Hvis I er usikre på hvordan man skriver passende 
økonomiske retningslinjer, kan I kontakte Verdens Service Kontoret for at få 
hjælp til dette. 
 
NÅR FORHOLDSREGLERNE SVIGTER 
 Hvis vi udvikler og følger ovennævnte procedurer, gør vi det nærmest umuligt 
for nogen at misbruge eller stjæle NA-midler. Hvis nogen stjæler fra os alligevel, 
må vores første spørgsmål være rettet til os selv: Overholdt vi alle regnskabs 
procedure og retningslinjer? Hvis svaret er nej, har vi som servicekomite en 
væsentlig del af ansvaret for tyveriet. Vi må da tage et ekstra kik på vores 
procedurer for at sikre de er fyldestgørende og (gen)beslutte at de skal 
overholdes i fremtiden. 
 
 Men forestil dig at svaret er ja, vi har fulgt vores retningslinjer til punkt og 
prikke. Vi har gjort alt i vores magt for at forebygge tyveri, og nogen stjal 
alligevel fra os. Når dette sker er der ofte blandede reaktioner, spændende fra: 
”Lad os tilgive og glemme det, vi er trods alt addicts som er tilbøjelige til at 
handle på vores sygdom. Vi ønsker ikke at jage personen ud af Fællesskabet og 



ud i et muligt tilbagefald”, til: ”Lad os melde vedkommende.” Men uanset hvilke 
reaktioner der kommer, ønsker vi ikke at lade vores umiddelbare 
følelsesmæssige reaktion, diktere hvad situationen skal føre til.  
 
 Vores program om bedring tilbyder ethvert medlem muligheden for at handle 
ansvarligt i svære situationer og gøre det godt igen. Vi er mest i 
overensstemmelse med de åndelige principper i programmet, hvis vi når frem 
til at behandle et tyveri, således at det medlem der har stjålet opfordres til at 
rydde op i det, hvilket kan føre til heling for alle involverede.  
 
 Dette betyder ikke at det skal tages let når NA-midler forsvinder, eller at 
servicekomiteer skal læne sig tilbage og vente passivt på at et medlem der har 
stjålet midler af sig selv kommer og gør det godt igen. I stedet opfordrer vi til en 
proces der er både ansvarlig og åndelig, og at øge alvoren i de skridt der tages 
skulle dette vise sig nødvendigt. 
 
 Først og fremmest skal alle bøger og regnskaber gennemgås grundigt, så vi er 
sikre på at midler virkelig er blevet misbrugt eller forsvundet. Hvor meget? Af 
hvem? Hvilke fejl i regnskabsproceduren og forholdsregler har gjort dette 
muligt? 
 
 Hvis det herefter er klart, at der virkelig er forsvundet penge, bør gruppen eller 
servicekomiteen fastsætte et møde, sikre sig fuldstændigt at 
personen/personerne der har taget penge er informeret om mødet, og får 
muligheden for at komme med hans eller hendes version af forløbet. På dette 
møde, skal der være plads og tid til at alle involverede kan udtrykke deres 
følelser og bekymringer. Dette tillader at alle kan komme frem med deres tanker 
og ideer, og kan måske også føre til en ”afspændingsproces”. Efter alle sider er 
blevet hørt, tilrådes det at holde en pause hvor alle der er tilstede kan få tid til 
at komme i kontakt med deres egen Højere Magt og fokusere på åndelige 
principper, før de forsætter med beslutningen om hvad den bedst mulige vej 
videre. 
 
 Hvis personen indrømmer tyveriet og samtykker i at tilbagebetale de 
manglende midler, kan der laves en tilbagebetalingsaftale. Sådan en aftale kan 
indeholde en aftale om regelmæssige afdrag, med et interval der er acceptabelt 
for alle involverede, men det er bedst ikke at trække processen i unødvendigt 
langdrag. De fleste aftaler specificerer regelmæssige ugentlige eller månedlige 
betalinger indtil det fulde beløb er tilbagebetalt. Vi anbefaler kraftigt at udforme 



et juridisk bindende dokument, med juridisk hjælp om muligt, og sørge for det 
er underskrevet og bevidnet. Lad personen vide at, hvis aftalen ikke overholdes, 
agter vi at tage juridiske skridt/anmelde sagen, baseret på den underskrevne og 
bevidnede tilbagebetalingsaftale. 
 
 En rapport om situationen bør udsendes og regelmæssige rapporter om 
statussen omkring tilbagebetalingsaftalen, bør udsendes indtil aftalen er 
honoreret. Beskyttelse af personens identitet er mindre vigtigt end at optræde 
ansvarligt overfor Fællesskabets midler, og sikrer at personen ikke sættes i en 
situation hvor han eller hun kan gøre mere skade.  
 
 Når vi afbalancerer åndelighed med ansvarlighed i disse sager, er vore erfaring 
at det er bedst at fjerne personen fra hendes eller hans service post og ikke tage 
denne i betragtning til andre poster før han eller hun har arbejdet med 
situationen i trin processen.  
 
 Hvis personen ikke dukker op til ovennævnte møde, må I sikre jer at der er gjort 
alt hvad der er muligt for at kontakte denne. Send et anbefalet brev der forklarer 
at en revision af regnskaberne er blevet foretaget, og fakta viser at personen er 
ansvarlig for forsvundne penge, at tilbagebetaling forventes og hvad 
konsekvenserne kan blive hvis personen ikke reagerer på denne henvendelse. 
En kopi af brevet bør gemmes så der altid kan henvises til det i fremtiden. Dette 
kan virke barskt, men hvis de hidtidige trin er taget uden resultat, er det nogen 
gange sådanne barske skridt der kan være drivkraften der presser personen til 
at tilbagebetale/rydde op.  
 
 Hvis personen nægter at tilbagebetale pengene eller indvilliger i en plan som 
vedkomne så ikke følger, eller hvis personen forsvinder, kan det være passende 
at starte et retsligt forløb. Beslutningen om at gøre dette er en mulighed der ikke 
er i konflikt med traditioner eller åndelige principper, men det skal være vores 
sidste udvej, som kun vælges hvis alle andre mulighed er blevet prøvet. Vi 
opfordrer på det kraftigste til, at beslutningen om sagsanlæg/anmeldelse, bliver 
grundigt undersøgt før I går videre med det, og at bruge område- og 
regionsservice komiteer samt verdensservice som ressourcer til dette.   
 
LØSNING OG BEDRING 
 Selv hvis en vellykket løsning opnås, vil mange af os stadig være vrede og 
sårede, og vil ønske at undgå personen der var involveret. Selvom det er 
forståeligt, må vi huske os selv på at NA’s hovedformål er at bringe budskabet 



til den addict der stadig lider. Vi må også huske på at vores sygdom vil komme 
op til overfladen hvis vi ikke omhyggeligt arbejder med programmet til bedring. 
Som NA-medlemmer der praktiserer åndelige principper, bør vi alle støtte den 
person i at fortsætte sin bedring, at gå til møder, have en sponsor og arbejde 
med de Tolv Trin. Vi bør tilbyde den samme kærlighed og støtte som vi vil give 
til en der har taget et tilbagefald og brugt stoffer. 
 
 Misbrug af NA-midler påvirker grupper, servicekomiteer og verdensservice i 
deres forsøg på at bringe budskabet til den addict der stadig lider. Den proces 
der er nødvendig for at takle sådanne hændelser, har sædvanligvis 
langtidseffekter – konflikter mellem medlemmer, mangel på sammenhold, 
desillusionerede medlemmer –på ethvert NA-fællesskab, og påvirker 
nykommeren direkte. De forholdsregler der foreslås i denne bulletin beskytter 
ikke kun vores midler, de beskytter os mod vores sygdom. Vi beder til at NA 
fællesskaber verden over vil udvikle og følge procedurer der beskytter NA 
midler, at gøre sådan vil sikre vores fremtid.  
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