
A.A. ismertető büntetés-végrehajtási szakemberek számára 
 

 

Amit a büntetés-végrehajtási szakemberek tudni akarhatnak az A.A.-ról 

 

Az Anonim Alkoholisták (A.A.) férfiak és nők közössége, akiknek elsődleges célja józannak 

maradni, és segíteni mások felépülését az alkoholizmusból. A tagság egyetlen feltétele az 

ivással való felhagyás vágya. Az A.A.-s tevékenységet az A.A. tagok önkéntesen végzik. 

 Az A.A.-nak nincs központi irányítása és szinte egyáltalán nincs szervezeti felépítése 

sem. Az A.A. egy Általános Szolgálati Irodát (GSO) működtet New Yorkban (ami leginkább 

az információ világméretű cseréjét végzi), valamint helyi központi-, vagy csoportközi-

irodákat. 

 Azok a büntetés-végrehajtási szakemberek, A.A. tagok, és maguk a fogvatartottak, 

akik a fogvatartottak részére új A.A. csoportot szeretnének létrehozni, az A.A. Általános 

Szolgálati Irodájától (GSO) kapnak segítséget. A GSO ellátja őket az „A.A. a Büntetés-

végrehajtási Intézetekben” című kiadvánnyal, Kézikönyvvel, és más A.A.-s irodalommal. 

 Felkérésre számos helyi A.A.-s szolgálati bizottság tart szívesen tájékoztató bemutatót 

az Önök szervezetének. Az összejövetelek az Önök igényeihez igazíthatóak. Egy tipikus 

forgatókönyv tartalmazhat egy-két A.A.-s filmet, és egy vagy több A.A. tag előadását arról, 

hogy „Mi az A.A., és mi nem?”.  

 Az Anonim Alkoholisták telefonszámát a körzeti telefonkönyvben vagy a helyi 

újságokban megtalálhatja. 

 

 

Az A.A. együtt akar működni Önökkel 

 

Az A.A. a kezdetei óta együttműködésre törekszik a szakemberekkel. Folyamatosan azon 

vagyunk, hogy erősítsük és kiterjesszük a párbeszédet Önökkel, örülünk észrevételeiknek és 

javaslataiknak. Ezek segítenek még hatékonyabban együttműködni Önökkel, közös célunk 

elérésében: segíteni a még szenvedő alkoholistának. 

 

 

Az A.A. a büntetés-végrehajtási intézetekben 

 

Szerte az Egyesült Államokban és Kanadában körülbelül 2.500 A.A. csoport gyűlésezik 

büntetés-végrehajtási intézetekben. Helyi szinten mindegyik megállapodást kötött a börtön, 

fegyház, vagy munkaterápia vezetőségével és a közelben lévő valamelyik A.A. csoporttal.  

 A legutóbbi kérdőívre - melyet olyan büntetés-végrehajtási intézetek vezetőinek 

küldtek meg, ahol van A.A. csoport – 278 válasz érkezett. Kb 75% (208 válasz) érkezett 

férfiak állami fegyintézetéből; 19 válasz szövetségi férfi, 14 válasz női, és 9 válasz 

fiatalkorúak intézetéből jött. Volt köztük néhány megyei és városi intézmény is. 

 A felmérésben résztvevő minden büntetés-végrehajtási intézetben volt legalább egy 

A.A. csoport; az átlag 1,25 csoport/intézet. Egyetlen börtön jelentett 10 csoportot. A büntetés-

végrehajtási intézetek 90 %-ában a gyűlések látogatása önkéntes volt. 

 A válaszadók véleménye azt a jellemző tényt mutatta, miszerint a fogvatartottak 50 %-

át olyan bűncselekményért ítélték el, melyben az alkoholos befolyásoltság fontos tényező 

volt. Ez az arány a fiatalkorú bűnelkövetők esetében valamelyest magasabb. Mindazonáltal a 

százalékos arány széles határok között mozgott az egyes intézmények jelentéseiben.  

 Úgy tűnik, hogy a gyűléseket látogató fogvatartottak esetében a büntetés-végrehajtási 

szakemberek ígéretesnek tartják az A.A. programot. A válaszadók 96 %-a úgy érezte, hogy az 



A.A. programban való részvétel növelte az elítéltek szabadulás utáni talpraállásának esélyét. 

90 %-uk úgy véli, hogy az A.A. program hozzájárul az intézmény céljainak eléréséhez. 

 

 

Elítéltek csoportjai 

 

Az elítéltek csoportja a börtönvezetőség által megállapított feltételek szerint működik. Ezeket 

a szabályokat sem az A. A.-s látogatók, sem az elítéltek nem szeghetik meg.  

 Általában a büntetés-végrehajtási intézetben lévő csoportokat a környékbeli A.A. 

tagok szponzorálják, akik együtt dolgoznak a börtönvezetőség által kijelölt alkalmazottakkal, 

valamint a „belső” A.A. csoport tisztségviselőivel. 

 Miután egy elítélt csoport túljut a kezdeti nehézségeken, nagyon hasonlít a többi A.A. 

csoporthoz. Az A.A.-s szponzorok és szpíkerek rendszeres látogatásain túl nincs szükség 

semmilyen különleges „jövés-menésre” a belső csoport működéséhez. 

 

 

Szabadulás és feltételes szabadlábra helyezés 

 

A belső csoport végső célja olyan józanságot elősegíteni, amely akkor is kitart, amikor az 

elítélt tag visszatér a társadalomba.  

A tapasztalat azt mutatja, hogy amikor kinn azonnal csatlakoznak az A.A.-hoz, 

várhatóan józanok maradnak – és szabadok. Viszont ha addig halogatják amíg „megállnak a 

saját lábukon”, talán soha nem kerülnek az A.A.-ba. 

Az A.A. segíthet csökkenteni ezt a kockázatot. Mielőtt az elítélt A.A. tagok 

ténylegesen szabadulnak, általában van idő felvenni a kapcsolatot a letelepedés helyéül 

tervezett város, vagy település A.A. csoportjával. A börtönbeli szponzor és az A.A.-s 

kapcsolatok szinte mindig el tudják érni, hogy a frissen szabadult embernek szívélyes 

fogadtatásban legyen része – nem mint korábbi elítéltnek, hanem mint teljes jogú A.A. 

tagnak.  

 

 

Mit NEM tesz az A.A. 

 

Az A.A. nem beszél rá alkoholistákat a gyógyulásra; nem toboroz tagokat; nem folytat, és 

nem támogat kutatásokat; nem vezet jelenléti ívet, nem rögzít kórtörténeteket; nem 

csatlakozik szociális gondozók „tanácsaihoz”; nem követi nyomon és nem akarja ellenőrizni 

tagjait; nem állít föl orvosi diagnózist, vagy prognózist; nem biztosít detoxikálást, nem nyújt 

nővér-szolgáltatást, kórházi ellátást, gyógyszeres vagy pszichiátriai kezelést; nem szervez 

istentiszteleteket; nem oktat alkohológiát; nem biztosít lakást, élelmet, ruhát, munkát, pénzt, 

semmilyen jóléti vagy szociális juttatást; nem nyújt szakmai tanácsadást; nem fogad el pénzt 

szolgálataiért és nem fogad el semmilyen hozzájárulást A.A.-n kívüli forrásból; nem ad 

ajánlólevelet szabadlábra helyezéshez, ügyvédeknek, bírósági alkalmazottaknak, szociális 

gondozóknak, munkáltatóknak, stb. 

 

 

Az egyedüli cél, és a nem alkoholos eredetű problémák 

 

Néhány szakember úgy tekint az alkoholizmusra és a kábítószerélvezetre, mint 

„szerhasználatra” vagy „kémiai függőségre”. Ezért néha az A.A.-ba irányítanak 



nemalkoholistákat, és arra biztatják őket, hogy járjanak A.A. gyűlésekre. Nyitott A.A. 

gyűléseket bárki látogathat, de a zárt gyűléseken csak alkoholproblémával lehet részt venni. 


