IP-2
GRUPO DE TRABALHO – TRADIÇÃO ONZE
Muitas vezes os membros estão interessados em se envolver no trabalho de Divulgação, mas não sabem
como começar.
Podemos começar realizando grupos de trabalho na Área e no Distrito, porque essa é uma boa maneira de
informar os membros sobre o que fazer e o que não fazer no serviço e quais são os instrumentos de trabalho
disponíveis. Um grupo de trabalho pode ter a duração de uma hora ou um dia. Ele é um momento para compartilhar experiências, fazer perguntas e trocar ideias sobre projetos.
Este grupo de trabalho sobre a Tradição Onze foi desenvolvido para encorajar a discussão sobre o anonimato. Além das perguntas desta folha, pode ser feita uma Cesta de Perguntas para responder às dúvidas dos
participantes.
“Nossa política de relações públicas se baseia na atração, não na promoção; precisamos manter sempre o
anonimato pessoal, em nível de imprensa, rádio, televisão e filmes. Precisamos proteger, com o máximo cuidado, o anonimato de todos os membros de AA.”
Leia as perguntas, discuta, e depois leia a resposta.
P: Há pessoas que acreditam que estamos perpetuando o estigma ligado à doença do alcoolismo, porque
nos mantemos anônimos em nível de imprensa, rádio, televisão e filmes. Se você concorda, por que? Se
discorda, por que?
R: De modo geral, foi a falta de informação que criou o estigma. O objetivo do trabalho de Informação ao
Público é informar às pessoas sobre os Grupos Al-Anon e Alateen. (Para mais informações veja o
P-65 Anonimato.)
P: Devemos nos recusar a deixar nosso nome completo, endereço e número de telefone com as pessoas que
contatamos quando fazemos o trabalho de Informação ao Público? Até que ponto devemos ser
anônimos?
R: Devemos deixar nosso nome completo, endereço e número de telefone com a pessoa que contatamos.
Esta informação é útil para o futuro. A Tradição do anonimato se refere “à imprensa, rádio, televisão e
filmes.”
O grau de nosso anonimato depende da atitude do nosso familiar membro de AA, juntamente com os
sentimentos pessoais do membro do Al-Anon sobre o assunto. Se um deles ou ambos desejam permanecer completamente anônimos, não devem se envolver com o serviço de Informação ao Público.
P: Nossa política de relações públicas se baseia na atração, não na promoção. Como você desenvolve seus
projetos de relações públicas dentro deste esquema?
R: Só podemos atrair pessoas para os Grupos Al-Anon e Alateen se elas souberem o que fazemos, como o
fazemos e onde nos encontrar.
Algumas das maneiras mais eficientes de dar esta informação às pessoas é através da mídia, do compartilhar de indivíduo para indivíduo e de projetos comunitários. Informar o público em geral sobre os Grupos
Al-Anon e Alateen é uma parte muito importante do nosso Passo Doze, e não quebra a Tradição Onze.
P: Muitos membros viram programas de televisão onde alcoólicos e seus familiares apareceram de frente
perante as câmeras. Isto é quebra de Tradição?
R: Não. A não ser que se identifiquem como membros de Grupos Al-Anon e Alateen. Qualquer pessoa
pode contar sua própria história como indivíduo. É somente como membro do Al-Anon/Alateen que a
identidade não pode ser revelada em nível de imprensa, rádio, televisão e filmes.
P: É apropriado convidar profissionais para assistirem às reuniões?
R: Sim, os profissionais podem ser convidados a assistir às reuniões abertas. Os membros dos Grupos
Al-Anon e Alateen também podem se oferecer para levar uma reunião volante ao lugar de trabalho dos profissionais.
É importante informar-lhes que o Al-Anon está disponível na comunidade e que esperamos que usem tanto
os Grupos Al-Anon como os Grupos Alateen como um recurso. É conveniente fornecer uma lista das reuniões locais e um número de telefone para contato.
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P: Se não houver um número de caixa postal ou telefone para colocar num cartaz, o que se deve colocar?
R: Uma caixa postal ou telefone do Serviço de Informação Al-Anon é importante para o trabalho de Informação ao Público. Se não houver esses números para colocar nos cartazes, use as informações do Grupo,
como: horário, dia de reunião e endereço. Não coloque nenhum número de telefone ou endereço de
membros do Al-Anon.
P: Pode-se publicar no jornal o horário e endereço de uma reunião?
R: Publicar o horário e o endereço de uma reunião em calendários e jornais da comunidade é outra maneira
de informar ao público de que os Grupos Al-Anon e Alateen estão disponíveis.
O QUE DEVE

O QUE NÃO DEVE
• Prometer resultados.
•
Deixar de dar crédito a outras fontes de ajuda –
ainda que você acredite firmemente no nosso programa.
• Dizer que o alcoólico vai encontrar a sobriedade se a família começar a participar do
AlAnon.
• Prometer que o Al-Anon vai reconciliar a
família.
• Dizer que o Al-Anon salva casamentos.
• Prometer serenidade e felicidade.

•

Fazer uso de toda a mídia – jornais, revistas, rádio e televisão.
• Utilizar o serviço de utilidade pública nos
jornais e televisão.
• Usar material bem objetivo.
• Colocar horários e endereços de reuniões em
todos os tipos de publicações da comunidade.
• Usar cartazes em lugares públicos.
• Enviar carta ou outra correspondência a
profissionais, organizações, hospitais, etc.

Nós atraímos, quando informamos ao público que existimos, como e onde podem nos encontrar. Nós promovemos quando prometemos resultados.

MATERIAL PARA O SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO:
S-17

O Al-Anon é para você!

S-20

O Alateen é para você!

S-25

Você cresceu convivendo com um alcoólico?

P-65

Anonimato

P-21

Juventude e pais alcoólicos

P-7

Um guia para a família do alcoólico

D-1

Para divulgação do Al-Anon e Alateen

M-76

Um triste lar (marcador de livro)
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