København 22. maj 2011
Historien om forummet:
Indtil den 8. februar 2009 havde to Al-Anon medlemmer drevet et e-mail-forum, Sommerfuglen,
hvor omkring 20-35 medlemmer delte med hinanden. Sommerfuglen havde på det tidspunkt
eksisteret i nogle år. Sommerfuglens medlemmer blev screenet af Hjemmesideudvalget,
men medlemmerne brugte ofte deres personlige e-mail-adresse, hvoraf deres navne fremgik.
Siden slutningen af 2008 skete der en markant optrapning af uhensigtsmæssigheder i
Sommerfuglen: Medlemmerne begyndte at afvige fra Al-Anons principper, da der opstod
forskellige former for reklame og links til ikke-godkendt litteratur i det delte rum, ligesom der kom
decideret spam ud til medlemmerne. Dette betød, at Sommerfuglens egen e-mail-adresse var
kommet uden for kredsen af medlemmer, og dermed var medlemmernes anonymitet i i fare.
Følgevirkningen af den uheldige udvikling var, at flere medlemmer forlod forummet, og blandt de
tilbageværende opstod der usikkerhed, frygt, vrede og en del frustrationer. Der blev ikke længere
delt i overensstemmelse med programmet.
For at stoppe denne udvikling udtænkte et daværende medlem af Al-Anons Hjemmesideudvalg en
online løsning, hvor medlemmernes anonymitet var bedre beskyttet, og Al-Anons principper og
retningslinjer bedre kunne sikres, bl.a. ved at Hjemmesideudvalget kunne moderere og fjerne delt
indhold, der ikke var i overensstemmelse med Al-Anons principper og retningslinjer, samt vejlede
medlemmerne direkte om brugen af forummet.
Det skulle være et trygt sted for medlemmerne at dele, de skulle kunne forblive anonyme i
forummet, og udenfor det delte skulle de have mulighed for at skrive anonymt til hinanden
ligesom på møderne.
Den 8. februar 2009 gik Al-Anons Online Forum i luften, vist nok med 23 medlemmer. Undervejs
opdagede Hjemmesideudvalget, at det var nødvendigt at få tilladelse fra AFG WSO til dels at drive
et Al-Anon online-forum, men også til at bringe uddrag fra konferencegodkendt litteratur. Den 1.
april 2009 blev forummet registreret hos Al-Anon Family Group Headquarters med tilladelse til at
bringe begrænsede citater fra konferencegodkendt litteratur efter bestemte regler.
I det første år blev der holdt en del online gruppesamvittighedsmøder omkring principperne og
retningslinjerne i programmet, og hvordan disse skulle implementeres i forummet. Resultatet blev
til de retningslinjer, der kan ses i dag på forummet i dag.
Siden da er forummet udviklet videre og rummer nu funktioner, som gør, at den enkelte kan holde
styr på, hvad de selv har delt, der kan søges på emner og fritekst, og medlemmerne kan skrive til

hinanden anonymt. Derudover er der udviklet et administrationsmodul, som Hjemmesideudvalget
benytter, når de skal vedligeholde og administrere forummet.
Det nuværende Hjemmesideudvalg siger tak til de pionerer, som har forestået forummet og håber,
at det fortsat vil vokse i både størrelse og anvendelighed.

