Dwanaście Zalecanych Wytycznych Postępowania z Mediami
excerpted © 1985 The Augustine Fellowship, S.L.A.A., Fellowship-Wide Services, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

1.

Staramy się unikać niewłaściwego zainteresowania Wspólnotą SLAA ze strony wszystkich
mediów.

2.

SLAA nie zajmuje stanowiska wobec spraw spoza Wspólnoty, ażeby imię SLAA nigdy nie
zostało uwikłane w publiczne polemiki.

3.

Nasze oddziaływanie na zewnątrz opiera się na przyciąganiu, a nie na reklamie.
(Nie zabiegamy o rozgłos.)

4.

Stanowczo odradzamy jakichkolwiek jednostronnych działań, przeprowadzanych samodzielnie,
na jakimkolwiek poziomie przez któregokolwiek członka SLAA, mających na celu
przedstawianie Wspólnoty SLAA w mediach.

5.

Decyzje dotyczące zaakceptowania lub odrzucenia wszelkich propozycji związanych z mediami
i kontaktami z otoczeniem, a także sposobu udzielania odpowiedzi w sytuacji, gdy dana
propozycja została zaakceptowana, powinny zawsze być podejmowane przez sumienie grupy,
w duchu niniejszych wytycznych.

6.

Każda propozycja skierowana do SLAA ze strony mediów lub dotycząca kontaktów z
otoczeniem, zawierająca nieprzekraczalny termin na odpowiedź, uniemożliwiający lub
utrudniający podjęcie decyzji przez właściwe sumienie grupy, powinna być odrzucana.

7.

Uczestnicząc w zdarzeniach dotyczących kontaktów z otoczeniem lub związanych z mediami,
należy zapewnić udział zawsze co najmniej dwóch trzeźwych członków SLAA. Powinni oni dać
jasno do zrozumienia, że wypowiadają się jedynie w swoim własnym imieniu, a nie w imieniu
całej Wspólnoty SLAA. Żaden członek SLAA nie powinien nigdy przyjmować postawy
stwarzającej pozory, że on lub ona przemawia w imieniu całej Wspólnoty SLAA.

8.

Każdy członek SLAA udzielający się w mediach lub w kontaktach z otoczeniem, powinien
przybrać sobie inne imię. Stanowczo zaleca się, aby zachowywać wizualną anonimowość w
mediach takich jak telewizja, film lub przekazy video. Musimy zawsze zachowywać osobistą
anonimowość wobec prasy, radia, telewizji, filmu oraz pozostałych mediów.

9.

Unikamy uczestniczenia w publicznych forach, warsztatach lub innych wydarzeniach
medialnych, co do udziału w których może zachodzić jakakolwiek ewentualność, że Wspólnota
SLAA musiałaby konfrontować się z przeciwstawnymi punktami widzenia lub osobami
reprezentującym inne interesy lub poglądy.

10. Właściwym poziomem „sumienia grupy”, z którym należy konsultować sprawy związane z
mediami i kontaktami z otoczeniem, jest poziom reprezentujący geograficznie obszar, który w
wyniku potencjalnego rozgłosu może zostać dotknięty. Odnośnie do sytuacji związanych z
mediami i kontaktami z otoczeniem, które dotyczyłyby wyższego poziomu Wspólnoty SLAA
należy odwoływać się do „sumienia grupy” właściwego dla tego wyższego poziomu. Każdy
poziom „sumienia grupy” w obrębie całego SLAA może, jeśli tak zdecyduje, powołać komitet do
spraw kontaktów z mediami i z otoczeniem, odpowiedzialny bezpośrednio wobec „sumienia
grupy” które go powołało. Służy on jako ciało decyzyjne „sumienia grupy” w kwestiach propozycji
ze strony mediów i dotyczących kontaktów z otoczeniem.
11. Jakiekolwiek propozycje związane z mediami lub kontaktami z otoczeniem, które potencjalnie
mogłyby dotknąć Wspólnotę SLAA jako całość, powinny być konsultowane z ciałem decyzyjnym
„sumienia grupy” właściwym dla poziomu Wspólnoty Światowej, a także podane do wiadomości
Rady Powierników.
12. Na każdym poziomie „sumienia grupy”, przed podjęciem decyzji w sprawie mediów lub
kontaktów z otoczeniem, zaleca się minutę medytacji w ciszy po to, aby oczyścić kanał, poprzez
który możemy poczuć obecność Bożego przewodnictwa w SLAA. Pomaga to nam upewnić się,
że decyzje „sumienia grupy” będą odzwierciedlać prawdziwy zamysł Siły Wyższej wobec SLAA.
Tekst tłumaczenia na język polski zatwierdzony przez służby krajowe SLAA w Polsce w dniu 21 marca 2017 r.

