(Suluissa punaisella sovellukset Suomen palvelurakenteeseen)

Julkinen tiedottaminen
Suuri osa Al-Anonin julkisen tiedottamisen linjauksista on perustunut vuoden 1966
maailmanpalvelukokouksen suhdetoimintaa koskevaan lausuntoon, joka on pitkään ollut Al-Anonin ja
Alateenin menettelytapaohjeiden osa. Monet niistä hengellisistä periaatteista, joihin Al-Anon
menettelytavat pohjautuvat, sisältyvät tähän lausuntoon, joka on tässä kokonaisuudessaan.

Vuoden 1966 maailmanpalvelukokouksen lausunto suhdetoiminnasta
Perinteidemme mukaan ulospäin suuntautuva toimintamme pohjautuu pikemminkin vetovoimaan kuin
huomion herättämiseen. Asian selventämiseksi kuudes maailmanpalvelukokous (1966) hyväksyi
seuraavan julkilausuman, joka vahvistettiin uudelleen vuoden 1971 maailmanpalvelukokouksessa:
Kuudes maailmanpalvelukokous (Suomen Al-Anon-perheryhmien palvelukokous) on
yksimielinen siitä, että jos Al-Anon aikoo jatkaa olemassaoloaan, sen täytyy jatkaa myös
kasvamistaan. Pysähtymistä seuraa taantuminen. Al-Anonin täytyy kasvaa, jos se aikoo
täyttää päätarkoituksensa eli tavoittaa ne miljoonat, jotka tarvitsevat Al-Anonin apua,
mutta eivät vielä tiedä sen olemassaolosta. Tämä päätarkoitus toteutuu tehokkaimmin
vetovoiman ja yhteistyön avulla – ei kaupittelun tai liittoutumisen avulla. Tässä ovat
yhteisömme opastukseksi viralliset määritelmät näistä toisinaan kiistanalaisista termeistä:
*
*
*
*

vetää puoleensa: vetää muuten kuin fyysisesti vaikuttamalla, kutsua, vetää
puoleensa, saada lähestymään
kaupitella: kerjätä huomiota, edistää voimakkaasti kuten liikemaailman hankkeessa
(viittaa hyökkäävään myyntityöhön, hyödyn tavoittelun lisäämiseen)
yhteistyö: yhdessä toimiminen tai tekeminen (merkitsee kahden tai useamman
henkilön kokoontumista saman päämäärän tai hyödyn tai yhteisen ongelman vuoksi)
liittyminen: yhteenliittyminen tai läheinen suhde; yhdistyminen (merkitsee nimensä
lainaamista, kannatusta, lain mukaista tai taloudellista kytköstä)

Al-Anon vetää puoleensa kertoessaan ihmisille, miksi olemme olemassa, keitä olemme,
mitä teemme ja miten; kerromme, että olemme käytettävissä, jos ja kun apua tarvitaan.
Toteamme tosiasiat, ja tuomme ne julki lehdistön, radion, television ja elokuvien kautta,
aina painottaen nimettömyyttä julkisuudessa.
Al-Anon tekee yhteistyötä, kun se työskentelee muiden* kanssa ennemmin kuin yksin.
Muiden kanssa työskennellessä näkökulmamme ja kontaktimme laajenevat ja
tavoitamme paljon enemmän avun tarpeessa olevia.
*Esimerkkejä ovat kansalliset, osavaltion, maakunnan ja kunnan päihdetyön yksiköt; yksityiset
terveyspalvelut, lainvalvonta, oikeudelliset ja vankeinhoitoon liittyvät yksiköt ja laitokset, yleiset
sairaalat ja osavaltion, kunnan tai kaupungin mielisairaalat; kirkkojen lääkäreiden, sairaanhoitajien,
vartijoiden, sosiaalityöntekijöiden ja opettajien järjestöt.

Al-Anonin julkisen tiedottamisen filosofia ja hengelliset periaatteet
Julkinen tiedottaminen perustuu seuraaville hengellisille periaatteille. Ne edistävät yhtenäisyyttä ja
selkeyttä yhteisön sisällä samoin kuin tietoisuutta ja toivoa sen ulkopuolella. Aina, kun julkinen
tiedottaminen herättää kysymyksiä, on hyödyllistä palata ratkaisuissa näihin hengellisiin periaatteisiin:
*
*
*
*
*

Jäsenet ja ryhmät saattavat sanomaa.
Tiedottaminen perustuu vetovoimaan kaupittelun sijaan.
Henkilökohtainen nimettömyys säilytetään lehdistön, radion, elokuvan, tv:n ja internetin piirissä.
Yhteistyö ja hyvä tahto lisäävät julkisen tiedotuksen voimaa.
Jäsenet laajentavat jatkuvasti sanoman saattamisen tapoja käyttämällä uusia ja kekseliäitä
viestinnän muotoja.

Jäsenet ja ryhmät saattavat sanomaa
Sanoman saattaminen on keskeistä uusien jäsenten vetämisessä Al-Anonin puoleen. Kahdestoista
askel ehdottaa, että juuri jäsenet vievät toipumisen sanomaa muille ja tekevät Al-Anonia tunnetuksi
yhteisöissään. Jäsenet, jotka tekevät kahdennentoista askeleen työtä, pitävät mielessään
yhdennentoista perinteen. Mikään ei voi korvata sitä, että yksittäiset jäsenet vievät toipumisen
hengellisen sanoman omiin yhteisöihinsä. Se tapahtuu tavalla, johon tiedotusvälineet eivät pysty.

Julkinen tiedottaminen paikallisesti: roolit ja vastuut
Ne Al-Anonin jäsenet, jotka ovat perehtyneet kahteentoista askeleeseen ja kahteentoista
perinteeseen, ovat tärkeässä roolissa paikallisessa ulkoisessa tiedottamisessa. He vievät toivon
sanomaa paikallisten tiedotusvälineiden kautta ja yhteisöihinsä kuuluville ammattilaisille. Esimerkkejä
näistä mahdollisuuksista ovat:
* puhujien ja kirjallisen materiaalin tarjoaminen yhteisöjen tapahtumiin
* näyttelyn rakentaminen ja osallistuminen terveysalan messuille
* ilmoituksien sijoittaminen julkisille paikoille ja
* paikallisten radio- ja tv-asemien kanssa puhuminen pyytäen heitä tiedottamaan Al-Anonin
paikallisesta toiminnasta.
(Katso myös kohta ”Jäsenet laajentavat jatkuvasti sanoman saattamisen tapoja käyttäen uusia ja
luovia viestinnän muotoja.”)

Yhteyden luominen ammattilaisiin
Ryhmät, alueet ja muut palveluelimet voivat järjestää yleisiä tapaamisia ja kutsua mukaan
ammatillisten piirien edustajia. Se varmistaa, että ammattilaiset ovat tietoisia siitä, että Al-Anon on
luotettava taho alkoholistien ystävien ja perheiden auttamisessa. Ryhmäluetteloiden, sekä alueen ja
palveluelimien nettisivujen yhteystietojen tulisi sisältää ajantasaista ja oikeaa tietoa. Suora ja
helppokäyttöinen tieto nostaa Al-Anonin/Alateenin mainetta paikallisena voimavarana.
Henkilökohtainen kokemuksen jakaminen ammattilaisten kanssa on yksi tapa viedä sanomaa ja toivoa
muille. Jäsenet saattavat solmia suhteita lääkäreihin, sairaanhoitajiin, pappeihin, terapeutteihin,

kouluttajiin tai muihin ammattipiireihin. Jokaista Al-Anonin jäsentä rohkaistaan jakamaan kokemusta
Al-Anonin hyödyistä niiden ammattilaisten kanssa, joita he kohtaavat. Al-Anonin jäsenyyden voi
paljastaa, jos se tuntuu sopivalta. Nämä kasvokkain tapahtuvat kohtaamiset antavat ammattilaisille
luotettavaa todistusaineistoa Al-Anonin toipumisohjelman hyödyistä. Se saattaa rohkaista heitä
hankkimaan lisää tietoa Al-Anonista ja suosittelemaan Al-Anonin ohjelmaa muillekin. Al-Anon ei anna
takeita ulkopuolisille. Ammattilaiset taas voivat suositella Al-Anonin ohjelmaa rikkomatta perinteitä
edellyttäen, että he eivät paljasta kenenkään jäsenyyttä.

Kansallinen ja kansainvälinen julkinen tiedottaminen: roolit ja vastuut
Vaikka Al-Anonin jäsenet saattavat sanomaa paikallisesti, yksinomaan maailmanpalvelutoimisto
(Suomen Al-Anon-toimisto) on vastuussa julkisten tiedotteiden luomisesta muilla tasoilla. Tämä
varmistaa sen, että lehdistölle annettava tieto on yhtenäistä kaikkialla maailmassa.
Maailmanpalvelukokous (Suomen Al-Anon-perheryhmien palvelukokous) on nimennyt
maailmanpalvelutoimiston ainoaksi kustannusyhtiöksi ja ainoaksi yhteiskunnallisten tiedotusten
tuottajaksi. Maailmanpalvelutoimisto on vastuussa alueiden yhteisen, valtakunnallisen ja
maailmanlaajuisen (Suomessa maanlaajuisen) viestinnän tuotannosta ja jakelusta. Tämä sisältää
myös internetin. Silloin, kun kansallinen tiedottaminen Al-Anonista tai Alateenista koskettaa paikallisia
ryhmiä, maailmanpalvelutoimisto ilmoittaa niille etukäteen.
Ne Al-Anonin palvelurakenteet USA:n ja Kanadan ulkopuolella, jotka ovat saaneet
maailmanpalvelutoimistolta luvan julkaista Maailmanpalvelukokouksen hyväksymää kirjallisuutta,
voivat painaa maailmanpalvelutoimiston julkisen tiedottamisen materiaalia, jota ne saavat tuottaa
haluamansa määrän. Maailmanpalvelutoimisto varaa oikeuden tarkistaa työt ennen julkaisemista.

Maksetut ilmoitukset
Ryhmä voi maksaa ilmoituksen tiedotusvälineisiin lisätäkseen lähiseudun tietoisuutta Al-Anonista ja
Alateenista. Perinteidemme mukaisesti yksittäinen jäsen voi maksaa tällaisen ilmoituksen, jos ryhmä
hyväksyy sen. Tämä maksu katsotaan jäsenen henkilökohtaiseksi lahjoitukseksi. Jäsenet ja paikalliset
palveluelimet voivat maksaa paikallisia ilmoituksia esimerkiksi ilmoitustauluilla, elokuvateattereiden
valkokankaalla ja tienvarsikylteissä. Maailmanpalvelutoimisto varaa itselleen oikeuden hyväksyä
sanoman sisällön ennen sen julkistamista.

Kokouspaikoista tiedottaminen
Kokouksista voi tiedottaa kirkon lehtisissä, sanomalehdissä ja muissa julkista tietoa jakavissa
paikoissa.

Maailmanpalvelutoimiston tuottamat julisteet
Al-Anonin/Alateenin julisteita voi laittaa internetiin tai mihin hyvänsä julkiseen paikkaan kyseisen
organisaation tai paikan luvalla. Paikallista Al-Anonin palvelunumeroa, postilokeroa, www-sivua,
sähköpostia ja/tai toimiston osoitetta voi käyttää yhteystietona.

Al-Anonin palveluelimien tiedotusjulisteet ja -lehtiset
Al-Anonin tiedotuspalvelut (Suomessa tiedotustoimikunnan ja Al-Anon-toimiston tekemä työ) ja
alueiden maailmanpalvelutoimikunnat (Suomessa alueiden tiedotusyhdyshenkilöt) saattavat tarvita
tiedotusjulisteita, joita voidaan tuottaa ja jakaa heidän palvelualueellaan (Suomessa materiaalin tekee
kirjallisuustoimikunta ja Al-Anon-toimisto). Esimerkkinä voisi olla vaikka tietyn kulttuuriryhmän
tavoittaminen. Piirit, tiedotuspalvelut ja alueet työskentelevät sellaisissa projekteissa yhdessä, jotta
Al-Anonin sanoma säilyy sisällöltään johdonmukaisena ja palveluelimien yhtenäisyys varmistetaan.
Palveluelimet ovat yhteydessä maailmanpalvelutoimistoon (Suomen Al-Anon-toimisto) ennen kuin
laativat julisteet. Maailmanpalvelutoimistolla on eri tarkoituksiin ja eri aiheista tehtyjä julisteita, jotka
saattavat täyttää palveluelimen tai alueen tarpeet. Maailmanpalvelutoimisto antaa luvan käyttää näitä
julisteita laajemminkin, ja varaa itselleen oikeuden tarkastaa nämä ennen kuin ne painetaan ja
julkaistaan säilyttääkseen niissä julkisen tiedottamisen sanoman. Tiedotusjulisteet voidaan julkaista
internetissä edellyttäen, että kenenkään jäsenen nimeä, puhelinnumeroa tai muuta tunnistustietoa ei
ilmoiteta, jotta nimettömyys toteutuu.
Lupaa ei tarvita, jos juliste tehdään yksittäistä paikallista tapahtumaa varten. Internetissä olevat
lehtiset ovat julkisia ja niiden on suojattava jäsenten nimettömyys.

Tiedotusjulkaisut – Alueellinen tiedotuspalvelu/alue (Suomessa alueiden
tiedotusyhdyshenkilöt)
Vaikka maailmanpalvelukokous on nimennyt Al-Anonin maailmanpalvelutoimiston yhteisön ainoaksi
julkaisujen tuottajaksi (Suomessa julkaisija on Al-Anon Keskuspalvelu ry. Käännökset ja materiaalin
työstämisen tekee kirjalllisuustoimikunta), maailmanpalvelutoimisto antaa Al-Anonin tiedotuspalveluille
tai alueiden maailmanpalvelutoimikunnille luvan yhden tiedotusjulkaisun tuottamiseen jaettavaksi vain
palvelualueensa sisällä. Al-Anonin julkisen tiedottamisen sanoman suojelemiseksi se varaa oikeuden
tarkistaa nämä ennen kuin ne painetaan ja levitetään. Tällaiseen julkaisuun sisällytetään usein
ryhmäluettelo, jotta autetaan mahdollisia jäseniä kokouksen löytämisessä.

Tiedotusjulkaisut – kansainväliset
USA:n ja Kanadan ulkopuolinen palvelurakenne, joka on saanut maailmanpalvelutoimistolta luvan
painaa maailmanpalvelukokouksen hyväksymää kirjallisuutta, voi painaa myös
maailmanpalvelutoimiston tiedotusmateriaaleja (Suomessa käännöksen tiedotusmateriaalista tekee
kirjallisuustoimikunta. Julkaisija on Al-Anon Keskuspalvelu ry). Palvelurakenne saa tuottaa rajattoman
määrän tiedotusjulkaisuja. Maailmanpalvelutoimisto varaa itselleen oikeuden tarkastaa nämä ennen
kuin ne julkaistaan.

Yhteiskunnalliset ilmoitukset
Media (TV, radio, sanomalehdet, jne.) tarjoaa voittoa tavoittelemattomille yhteisöille ilmaista
lähetysaikaa tai tilaa julkaista yhteiskunnallisia ilmoituksia. Al-Anon tuottaa näitä ilmoituksia
tiedottaakseen suurta yleisöä Al-Anonista and Alateenista. Maailmanpalvelukokous on nimennyt
maailmanpalvelutoimiston ainoaksi yhteiskunnallisten ilmoitusten tuottajaksi julkisessa
tiedotustyössään.

Alueen/paikallisen tason tiedotustoiminta
Alueet ja paikalliset palveluelimet voivat tuottaa ja osallistua julkiseen ilmoitteluun, ohjelmiin,
lähetyksiin ja yhteisiin tapahtumakalentereihin, joilla on paikallista kiinnostusta ja vaikutusta tai jotka
vastaavat johonkin paikalliseen kulttuuriseen tarpeeseen. Niitä voivat tarjota paikallisradiot, televisio tai
yhteisöjen kaapelikanavat. Sellaisissa hankkeissa 11. perinnettä ylläpidetään välttämällä mahdollisuus
osallistujien tunnistamiseen ja käyttämällä etunimiä tai nimimerkkejä. Ennen lähetystä
maailmanpalvelutoimisto (Suomen Al-Anon-toimisto) varaa itselleen oikeuden tarkastaa hankkeen
yhteensopivuuden Al-Anonin sanomaan.

Tiedotus perustuu vetovoimaan eikä mainontaan/markkinointiin
Al-Anonin lähestymistapana on aina ollut selkeän ja yksinkertaisen viestin vieminen
toipumisohjelmastamme – toisin sanoen: kertoa ihmisille mitä me olemme, mitä me teemme, ja miten
meihin saa yhteyden. Teemme tämän monin luovin tavoin välttäen kaikkea painostamista, mikä
vääristäisi sanomamme toivosta tai vetäisi meidät julkisiin kiistoihin.
Herätämme kiinnostuksen Al-Anon-perheryhmiä kohtaan kun kerromme, millaista elämämme oli
ennen kuin tulimme Al-Anoniin, mikä siellä auttoi meitä, ja millaista elämämme on nykyään. Jos
tarjoaisimme lupauksia, takuita, henkilökohtaisia neuvoa, tekisimme virheen. Samoin kävisi, jos
antaisimme vaikutelman siitä, että olemme asiantuntijoita, jotka tietävät mikä on parhaaksi kaikille
alkoholistien perheille ja ystäville.

Henkilökohtainen nimettömyys säilytetään lehdistön, radion, elokuvien,
TV:n ja internetin suhteen
Kahdestoista perinne kertoo, että nimettömyys on koko ohjelmamme hengellinen perusta. Jäsenet
säilyttävät henkilökohtaisen nimettömyyden julkisen median kaikissa muodoissa mukaan lukien
lehdistö, radio, elokuvat, TV, internet, ja kaikki muutkin yleisön tavoittamisen keinot/muodot. On
oleellista, että jäsenet ottavat huomioon yhdennentoista perinteen, kun haluavat säilyttää julkisen
tiedottamisen sanoman vapaana henkilöistä. Kukaan ei voi koskaan yksinään edustaa Al-Anonia.
Toipumisen sanoma julkisuudessa on liian tärkeä, jotta yksi henkilö tai ryhmä saisi jättää sitä
varjoonsa, vaikka tarkoitus olisi miten hyvä tahansa.

Henkilöiden ja palveluelinten nimettömyys paikallisissa tapahtumissa
Organisaationa Al-Anon ei ole salaisuus, kuitenkin me aina varjelemme jäsentemme nimettömyyttä.
Jäseniä rohkaistaan osallistumaan paikallisiin tapahtumiin, joissa voidaan jakaa tietoa Al-Anonista.
Osallistumista terveysmessuille, kouluissa puhumista yms., missä jäsenet voidaan tunnistaa, ei pidetä
nimettömyyden rikkomisena, koska se ei tapahdu lehdistön, radion, elokuvien, television ja internetin
kautta. Jos media on paikalla, tilaisuudessa mukana olevia jäseniä pyydetään huolehtimaan
henkilökohtaisen nimettömyyden periaatteesta. (Katso Henkilöiden ja palveluelinten nimettömyys
julkisissa tiedotusvälineissä).

Henkilöiden ja palveluelinten nimettömyys julkisissa tiedotusvälineissä

Yhdettätoista perinnettä noudatetaan, kun jäsenet ylläpitävät henkilökohtaista nimettömyyttä ja
käyttävät vain etunimeä tai nimimerkkiä ja näyttäytyvät kameralle takaapäin tai varjokuvana. Tämä
periaate pätee kaiken tyyppiseen katselu-, kuuntelu- tai painettuun mediaan tai kaikkeen internetin
käyttöön, kun Al-Anonin/Alateenin jäsenyys tulee ilmi.
Jos mihin tahansa julkisen tiedotusvälineeseen osallistuttaessa ei paljasteta jäsenyyttä, voidaan
käyttää koko nimeä ja esiintyä kuvassa tai painotuotteessa.
Jäsenet välttävät kaikkien AA:n jäsenten henkilöllisyyden paljastamista. Kuka tahansa jäsen voi
kirjoittaa jutun paikallisiin tai kansallisiin julkaisuihin yhteisöstä yksityishenkilönä, mutta ei Al-Anonin
edustajana, ja hänelle voidaan maksaa tästä korvaus. Jäsenenä kirjoittavan henkilökohtainen
nimettömyys toteutetaan kirjoittamalla nimettömänä tai nimimerkillä. Henkilökohtaista nimettömyyttä
sovelletaan myös jäseniin, jotka toimittavat kirjoja tai käyttävät muita julkisia viestintämuotoja.

Yhteistyö ja tunnettuus vahvistavat julkista tiedotusta
Al-Anon täyttää päätarkoitustaan tehokkaimmin tekemällä yhteistyötä muiden kanssa ja rakentamalla
hyviä suhteita tiedotusvälineiden ja ammattiyhteisön suuntaan.
Al-Anon tekee yhteistyötä, kun työskentelee yhdessä muiden kanssa eikä yksin. Muiden kanssa
toimiessamme ulottuvuutemme laajenee, yhteytemme kasvavat, ja tavoitamme paljon lisää niitä, jotka
ovat tiedon tarpeessa. Antaisimme kuitenkin vaikutelman kytköksestä, jos laittaisimme Al-Anonin
verkkosivuilta linkkejä ammatillisiin palveluihin, tai jos lisäisimme Al-Anonin nimen tukijana tai
kumppanina kaupalliseen tai yhteisölliseen tapahtumaan. Kun teemme yhteistyötä muiden kanssa,
myötämielisyys on se, mikä yksinkertaisesti ylläpitää myönteisiä suhteita ja hyvää mainettamme. Hyvä
tahto ilmenee siinä, että Al-Anon työskentelee ympäröivässä yhteisössään sopusoinnussa
välittääkseen tietoa ja toivon sanomaa. Kymmenennen perinteen mukaisesti Al-Anon-yhteisö ei
virallisesti vastaa haitalliseen julkisuuteen ja välttää julkisia kiistoja. Yksilöinä jäsenet voivat toimia
haluamallaan tavalla, kunhan he eivät paljasta jäsenyyttään tai esiinny Al-Anonin edustajina.

Jäsenet laajentavat jatkuvasti tapoja saattaa sanomaa käyttämällä uusia ja
omaperäisiä tapoja viestinnässä
Elämme muuttuvassa maailmassa, jossa meidän pitää jatkuvasti miettiä, miten laajentaa
tiedotustamme, jotta apuamme tarvitsevat löytävät meidät helposti. Tämä merkitsee loputtomia
mahdollisuuksia saattaa sanomaamme paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Kun kehitämme
ja toteutamme julkista tiedotusta käyttäen uusia viestintämuotoja, mukaan lukien kehittyvät
teknologiat, Al-Anonin tiedotuksen sanoma turvataan sitoutumalla yhtenäisesti julkisen tiedotuksen
perimmäiseen tarkoitukseen ja käyttäen sen taustalla olevia hengellisiä periaatteita.

Tiedotusvälineet
Yksittäisiä Al-Anonin jäseniä ja ryhmiä rohkaistaan työskentelemään piiriensä, Al-Anonin
tiedotuspalveluiden (Suomessa tiedotustoimikunnan ja alueiden tiedotusyhdyshenkilöiden) ja alueen
maailmanpalvelun toimikuntien kanssa hankkeissaan tiedotusvälineiden tavoittamiseksi. Tällä tavoin
saavutetaan laaja ryhmäomatunto ja Al-Anonin sanoma säilyy yhtenäisenä.

Internet
Internet on maailmanlaajuinen, julkinen tietokoneverkosto. Palveluelimiä kehotetaan viemään
maailmanpalvelutoimiston julkisia ilmoituksia internetiin ja luomaan linkkejä maailmapalvelutoimiston
julkisen tiedotuksen sivuille. Perintömme mukaisesti Al-Anonin jäsenet vartioivat huolella omaa ja
toisten nimettömyyttä, ja välttävät kaikkia tekoja ja toimintaa, jotka vetäisivät Al-Anonin mukaan
julkisiin kiistoihin tai vahingoittaisivat Al-Anonin nimeä. (Ks. Sosiaaliset verkostot - yksittäiset
jäsenet/ryhmät/palveluelimet. Palvelun ohjeet ovat saatavilla Al-Anonin jäsensivuilta.)

Verkostoitumisen sosiaalinen media
Sosiaalinen verkostoituminen ja sosiaalisen median internet-sivustot ja blogit muodostavat jäsenille ja
maailmanpalvelutoimistolle erityisen haasteen. Ne voivat kuitenkin olla tärkeä tilaisuus viedä Al-Anonin
sanomaa ja täyttää päätarkoitustamme tavoittaa miljoonia sellaisia, jotka eivät vielä tiedä yhteisömme
olemassaolosta.

Sosiaaliset verkostot – yksittäiset jäsenet/ryhmät/palveluelimet
Blogit, nettiprofiilit, sosiaaliset verkostot ja muut sosiaalisen median muodot ovat sopivia julkiseen
tiedotukseen. Jäsenet ylläpitävät nimettömyyden periaatetta eivätkä esiinny puhuen Al-Anonista
kokonaisuutena. He välttävät kaikkia tekoja, toimintaa ja kommentointia, jotka vetäisivät Al-Anonin
mukaan julkisiin kiistoihin tai vahingoittaisivat Al-Anonin nimeä ja julkisen tiedottamisen sanomaa.
Nimet Al-Anon ja Alateen ovat tavaramerkkejä eikä niitä saa käyttää käyttäjäniminä, logoissa tai
tunnisteena profiileissa, blogeissa tai verkkosivujen nimissä. Vain Al-Anonin palveluelimet voivat
käyttää Al-Anonin logoa. (Ks. myös Nimettömyys ja Symbolit/logot-osiot Al-Anonin ja Alateenin
menettelytapaohjeista.)
Sosiaaliset verkostot - maailmanpalvelutoimisto
Maailmanpalvelutoimiston velvollisuus on luoda julkista viestintää paikallistason ulkopuolella. Siihen se
etsii jatkuvasti uusia tapoja ja käyttää sosiaalisien verkostojen ja kehittyvien teknologioiden
mahdollisuuksia pitäen samalla kiinni Al-Anonin hengellisistä periaatteista.

(Ote Al-Anonin maailmanpalvelun käsikirjasta (P-24/27), s. 118-126)

