
 
 

 

naši napori na tem področju odraz hvaležnosti za darilo treznosti in 

naše zavedanje, da se mnogi zunaj AA enako zanimajo za resni 

problema alkoholizma. 

 
Ta izjava odraža dolgo veljavno izročilo AA, da ne iščemo 

publicitete za namene promocije, ampak vedno želimo sodelovati s 

predstavniki vseh občil, ki iščejo informacije o programu okrevanja ali 

o organizaciji skupnosti. 

V ZDA in Kanadi so informacije in zadeve odnosov z javnostjo, 

ki zadevajo Skupnost AA kot celoto, stvar Komiteja za javno 

informiranje in Komiteja za sodelovanje s strokovno skupnostjo  

Odbora splošnih služb Anonimnih alkoholikov. 

Reporterji so dobrodošli na odprtih srečanjih AA, na večerjah, 

regionalnih zborih ali podobnih srečanjih okrevajočih alkoholikov 

Edina omejitev je prošnja, da ne razkrijejo imena nobenega od članov 

AA. (Iz očitnih razlogov na srečanjih AA ni mogoče fotografirati.).  
 
 
 
 
 

POMEMBNOST ANONIMNOSTI 
 

Po izročilu člani AA vedno skrbijo, da ohranijo svojo 

anonimnost na nivoju »javnosti«, tiska, radia, televizije in filma.  

V zgodnjih dneh AA, ko je imela beseda »alkoholik« 

veliko hujši pečat, kot ga ima danes, je bilo odklanjanje 

identifikacije – in »obelodanjanja« – lahko razumeti. 

Z rastjo Skupnosti AA so pozitivne vrednosti anonimnosti 

hitro postale očitne. 

Prvič, iz izkušnje vemo, da bi mnogi nezmerni pivci 

utegnili pomišljati, ali naj se obrnejo na AA po pomoč, če bi 

mislili, da bodo o njihovem problemu drugi razpravljali javno, 

čeprav nehote. Novinci naj bi imeli možnost iskati pomoč z 

zagotovilom, da njihova identiteta ne bo razkrita nikomur zunaj 

skupnosti. 

Poleg tega verjamemo, da ima koncept osebne 

anonimnosti za nas duhovni pomen – da odvrača od potrebe po 

osebni prepoznavnosti, oblasti, prestižu, ali dobičku, kar je v 

nekaterih skupnostih povzročilo težave. Veliko naše relativne 

uspešnosti pri delu z alkoholiki bi bilo uničene, če bi sprejemali 

ali razmišljali o javni prepoznavnosti. 

 



Medtem ko ima vsak član AA možnost za lastno razlago Izročil 

AA, se nobenemu posameznemu članu ne priznava, da bi nastopal v 

imenu Skupnosti lokalno, v državi ali mednarodno. Vsak član govori 

le v svojem imenu. 

AA je hvaležna vsem občilom za dolgoletno pomoč in krepitev 

Izročila o anonimnosti. Od časa do časa Urad splošnih služb stopi v 

stik z vsemi večjimi občili v ZDA in Kanadi, opiše izročilo in prosi za 

sodelovanje. 

Kak član AA utegne, zaradi različnih vzrokov, nalašč 

»prelomiti anonimnost« na javnem nivoju. Ker pa je to stvar osebne 

izbire in vesti, skupnost kot celota očitno nima nadzora nad takimi 

odkloni od izročila. Vendar pa je jasno, da take osebe nimajo pristanka 

pretežne večine članov. 
 

Anonimni alkoholiki Slovenije, Podmilščakova 14, 1000 

Ljubljana 
 

P.P. 3512 1001 Ljubljana         Avtomatskiodzivnik (01) 4338225 

e-mail: aa.slo@amis.net            www.aa-drustvo.si

 
ODNOSI Z JAVNOSTJO 

Leta 1956 je Konferenca za splošno služenje AA za ZDA in 

Kanado soglasno sprejela naslednjo izjavo o »politiki javnega 

informiranja AA«: 
 

• V vseh javnih odnosih je edini cilj AA pomagati 

alkoholikom, ki še trpijo. Verjamemo, da to lahko 

storimo tako, da seznanimo njega in tiste, ki se zanimajo 

za njegov problem, z našimi lastnimi izkušnjami kot 

posamezniki in kot skupnost, kako živeti brez alkohola, 

ob tem pa imamo vedno v mislih pomembnost osebne 

anonimnosti.  

• Verjamemo, da naj bo naša izkušnja prosto na 

razpolago vsem, ki izrazijo iskreno zanimanje. Nadalje 

verjamemo, naj bodo vsi 
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