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Antoni

Zieliński

MIęDZYNARODOWE BADANIA POROWNAWCZE RUCHU AA X/
Helsinki,

sierpień

1988

Zapoczątkowany

przed

pięcdziesięciu

czonych ruch Anonimowych Alkoholików
krajów

świata.

1987/

około

jak

dotąd

często

w

ekupiajęc

1 , 5 mln
postępie

w 1987, jak

ogarnęł
podaję

jUz blisko 115
źródła

niezwykły,

AA /AA.

dokonujący się

geometrycznym, wzrost ruchu w krajach o

odmiennych kulturach i systemach politycznych,
o jego

tożsamość i

różnorodności".

widoczna w

do

Ten

członków.

laty w Stanach Zjedno-

pytań

przedmiotem

jedność programową.
światowym

międzynarodowych badań

ruchu AA,

skłania

"jedność

Ta

stała

się

w

tak~e

porównawczych /ICSAA/. za-

inicjowanych w 1987 r. przez Klausa M§kel§ z Finlandii na 01e_
formalnym spotkaniU we francuskiej miejscowoeci Aix_en_Provence.
Opracowany tam

wstępny

prOjekt badawczy.

rozwinięty

nieformalnym spotkaniu w Berkeley w czerwcu 19B8,
nym przedmiotem dyskusji pierwszego,
grupy roboczej ICSAA w Vuorancie
go rokuj, zorganizowanego przez
holizmem~

Uczestniczyło

koło

już

na kolejnym

stał

się

głów

formalnego spotkania

Helsinek /w sierpniu te-

Fińskę Fundację Badań

w nim 16 badaczy z

dziewięciu

nad AlkoKrajów

Europy i z USA.
Pierwsze dwa dni spotkania

wypełniły

dyskusje nad teksta-

mi dWOjakiego rodzaju:

II

przedstawiajęcymi historię

i

stan obecny AA w poszczególnych

krajach.
2/

poruszającymi wątki

teoretyczne

związane

z AA.
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Sprawozdania krajowe
AA.

Otóż

grup AA

ujawniły

kilka _wspólnych cech rozwoju

we wszystkich /tzn. w siedmiu/ krajach masowy rozwój

po utworzeniu krajowych

następował

obsługQ własnych

zadbały

grup

popularyzację

o

AA. które poza

służb

ruchu w

środkach

masowego przekazu. Prawie we wszystkich krajach szczególnie
dynamiczny rozwój ruchu

w latach

miał

Ola

osiemdziesiątych.

w tym czasie

wzrosła

miejsce w ostatniej dekadzie. tj.

prawie lO-krotnie do stanu 227 grup w

1988, w Szwecji 7-krotnie

154, w Islandii 4-krotnie

do stanu

do atenu 203. w Meksyku dwukrotnie, ala
by 8 500 grup. We

grup. wszystko

w Polsce liczba grup

pr4ykładu

Włoszech,

zaczęło

gdzie notuje

się wła6ciwie

Tylko w Finlandii ruch AA rozwija

do

już
się

licz-

imponującej

obecnie 250-300

w ostatniej dekadzie.

się

systematycznie od lat

sze'ćdzie8~ętych, co dziesięć lat występowało tam podwajanie

grup

aż

do 443 w 1985 r. We Francji nie zarejestrowano

dynamicznego rozwoju AA. zapewne z uwagi na stare
trzetwoŚciowe,

tak

aż

tradycje

już

ale i tam w latach ostatnich rejestrowano

około

300 .ityng6w AA tygodniowo.
IntereaujQcę

charakterystykę demograficznę

AA z

ośmiu

kra-

Jów IAngl1i. Belg11. Brazylii. Finlandii. Francj 1. Nowej Zelandii oraz USA i Kanadyl

zewierał

tekst.

niest~ty

nieobecnego w

Vuorenc1e. Davida Robinsona z Anglii. Dane przez niego zebrane
wskaZUj, na wysokie

podobieństwo

w poszczególnych krajach.
przekraczał

struktury wieku

Udział młodych.

Wiele obserwacji

AA

tj. do lat 30. nie

nigdzie 20%. osób w wi_eku 31-50

50-601. wieku 51-60

członków

by~o

mniej

więcej

w granicach 20%. a starszych - około 10%.

wskazywałoby

OdMłodzenia

szeregów AA

SzweCji/. Z

porównań

Iw

jednak na zachodzenie procesu

Polsce, Finlandii, Islandii czy

poczynionych przez Davida Robinsona wyni-

ka, ~e naJnitazy udział kobiet w AA zarejestrowano w Brazylii
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wyższy

_ 6%. nieco

w Finlandii - 12%. /zapewne podobnie jest

kolejno w Belg1i - 17%,

Polsce/ i

w Nowej Zelandii,

U~A.

w

kana-

dzie oraz Francji - 22% i w Anglii w granicach 31-35%.
Ruch AA

może się jawić,

jako sposób leczenia,

bądź

zależnie

od punktu widzenia, b,di

- ruch samopomocy,

będź

też

- ruch

społeczny.

i/jedle oceny Kim aloom field z USA ruch AA

dobnie jak inne tzw. nowe ruchy
jąc

można analizować

społeczne,

a

po-

porównu-

zwłaszcza

go z ruchem Zielonych:

jeden

drugi ruch nie okresla Bam siebie w terminach klaso-

i

wych czy

- obydwa
luźno

- obydwa

społeczno-·~awodowych,

horyzontalne,. demokratyczne stowarzyszenia,

tworzę

sfederowane na poziomie krajowym,
opowiadają

się

za pluralizmem ruchów 1

w sp 0-

wartości

łeczeństwie,

obydwa nie
nemu.

Cechą

rzucaję
istotnę

wyzwania

państwu

tych ruchów jest

ani systemowi ekonomiczdęźenie

do

wywołania

nie tyle politycznych, co kulturowych. W przypadku AA
by o

do akceptacji abstynentów, e

alkoholików w

życiu

projektem badawczym.

zwłaszcza

trzeźwych

towarzyskim.

Kolejne trzy dni spotkania

niały

chodziło

takich przemian w obyczaju, które w efekcie do-

wywołanie

prowadziłyby

zmian.

Przyjęto,

wszystkie istotne sfery

wypełniły
że

dyskusje i prace nad

badania ruchu AA

życia

społa'cznego

będę

uwzględ

danego kraju.

Projekt przewiduje badanie ruchu AA na trzech poziomach:
-

ujęcie

statystyczne i historyczne AA jako ruchu,

- socjologiczne
- psychologiczne

ujęcie życia
ujęcie

Zainteresowanie

grup i przebiegu mityngów,

indywidualnych biografii

realizację

tak zarysowanych

członków
badań

AA.

wykaza-

ły poza Polskę - Aust ria. Finlandia, Islandia. Meksyk. Szwecja.
Szwajcaria i USA.

-
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