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ATT BEVAKA ANONYMITETEN PÅ NÄTET
Modern kommunikation inom AA flödar från en alkoholist till en annan på ett högteknologiskt sätt
som är relativt öppet och snabbföränderligt. Att skydda anonymiteten är ett stort ansvar för ett ständigt
växande antal medlemmar med tillgång till Internet. Som Bill W. skrev "Anonymitet har två
egenskaper som är väsentliga för vår individuella och gemensamma överlevnad; den andliga och den
praktiska. På det andliga planet kräver anonymiteten den största disciplin vi är kapabla till; på den
praktiska nivån har anonymitet medfört skydd för nykomlingen samt respekt och stöd av omvärlden
och skydd från dem av oss som skulle kunna använda A.A. för sjuka och själviska ändamål." När vi
använder digitala medier ansvarar vi för vår egen anonymitet och för att skydda andras. När vi lägger
upp text, messar eller bloggar bör vi överväga om vi uttrycker oss offentligt. När vi bryter vår
anonymitet i dessa forum, kan vi oavsiktligt råka bryta andras anonymitet.
ALLMÄNNA WEBBPLATSER FÖR SOCIALA NÄTVERK
Facebook och andra webbplatser för sociala nätverk är offentliga till sin natur. Även om användarna
skapar konton, användarnamn och lösenord, väl inne på webbplatsen är detta ett offentligt medium där
AA-medlemmar och icke-AA träffas. Plattformarna, i och för sig, bryter inte mot våra principer av
anonymitet eller mot någon annan Tradition. Det är den enskildes handlingar som kan skada honom
själva, andra, eller AA som helhet. För detta är vi, var och en av oss, individuellt ansvariga inför
Gemenskapen, oss själva och vår egen Högre Kraft. Att använda dessa plattformar för att informera
om anonymitet på nätet kan faktiskt stärka principen om anonymitet på offentlig nivå. Enskilda
medlemmar kan vidta tydliga åtgärder för att skydda sin egen anonymitet. En individ eller en grupp
kan till exempel skapa ett helt anonymt konto på sociala medier utan användning av fullständigt namn
eller bild där man endast delar om tillfrisknande. Andra kan välja att använda sina namn men inte
bilder av sig själva. Både bokstaven och andan i Tradition Elva är tydliga vägvisare för vår
Gemenskap i detta avseende. När det gäller Tradition Tolv har detta visat sig vara något som bara
individen själv kan svara för, då det grundas på ödmjukhet.
Följande frågor har visat sig vara användbara verktyg för att utvärdera om våra handlingar kan vara i
strid med principen som beskrivs i Tradition Tolv.
• Handlar mitt inlägg om innehållet eller budbäraren?
• För jag AA:s budskap vidare i hopp om att hjälpa någon annan, eller vill jag helt enkelt "skrika från
hustaken"?
• Använder jag min berättelse i politiskt syfte?
• Är jag extra försiktig med att inte identifiera andra personer som AA-medlemmar i text eller bild?
• Undviker jag frestelsen att egga upp meningsmotståndare eller trakassera de som inte håller med
mig?
• Tillhandahåller jag nyttiga länkar till aa.se, aa.org, eller aagrapevine.org?
Så länge som man inte presenterar sig som AA-medlem, existerar ingen intressekonflikt. Men någon
som kallar sig AA-medlem och använder sitt fullständiga namn och/eller en bild som t.ex. ansiktsbild
skulle strida mot andan i Tradition Elva. Denna, som i sin långa version säger...”våra namn och bilder,
som AA-medlemmar bör inte spridas, filmas eller publiceras". Erfarenheten tyder på att det är i linje
med Traditionen Elva att inte avslöja AA- medlemskap på sociala nätverk eller på någon annan
webbplats, blogg, elektronisk anslagstavla, etc., om den inte består enbart av AA-medlemmar och är

lösenordskyddad. Webbplatser och sociala nätverk erbjuder individer möjligheter att lägga ut en hel
del information om sig själva (och om andra).
Vår erfarenhet tyder på att vissa AA-medlemmar inte lägger ut något som är "AA-mässigt" på sina
hemsidor och i "statusuppdateringar", medan andra tycker att det är tillåtet så länge AA eller Anonyma
Alkoholister inte nämns. Dessa webbplatser tillåter ofta användare att skapa sociala nätverksgrupper
och möjligheter att inbjuda andra till "möten" för likasinnade. Vissa i AA har valt att skapa AArelaterade grupper. Eftersom det rör sig om ett föränderligt medium, är det ”trial and error” som gäller
för AA-medlemmar, när teknik och appar förändras på nära nog daglig basis. Vår erfarenhet har visat
att den föränderliga karaktären av sociala nätverksplattformar gör det svårt att ge specifika riktlinjer
för hur dessa resurser kan användas i AA-syfte. Varje AA-grupp eller medlem som funderar på att
träda in på denna offentliga arena bör noga överväga deras sekretesspolicy, mot bakgrund av AATraditionen av anonymitet. Det förkommer till exempel det att webbplatser för sociala nätverk
tillhandahåller fullständiga namn och bilder på gruppmedlemmar, i strid med AA:s praxis att undvika
sådana avslöjanden i offentliga medier. Även "slutna" eller "privata" grupper kan råka röja en persons
identitet. Att hålla sig väl informerad innan man går med i eller startar en sådan grupp är nyckeln till
att skydda sin egen anonymitet, så väl som andras.

