
 Działanie na rzecz informacji publicznej a Tradycje  
 

Prawdopodobnie największą odpowiedzialność Komitet Informacji Publicznej ponosi za zapewnienie w 
wymiarze publicznym wierności Dwunastu Tradycjom.  
 
Raczej przyciąganie niż reklamowanie  
Nasze działanie na zewnątrz opiera się na przyciąganiu a nie na reklamowaniu – Tradycja Jedenasta  
Mówiąc najprościej, oznacza to, że nie „sprzedajemy” Anonimowych Jedzenioholików. Zamiast tego, 
kiedy inni dostrzegają, że znaleźliśmy coś, czego pragną, dokonuje się ich przyciągnięcie do AJ. Nasze 
zadanie polega na tym, aby wciąż cierpiący jedzenioholicy wiedzieli, że ten program istnieje i jak mogą 
nas znaleźć.  
 
Współpraca, nie powiązania  
Grupa AJ nigdy nie powinna popierać, finansować ani użyczać nazwy AJ żadnym pokrewnym ośrodkom 
ani jakimkolwiek przedsięwzięciom, ażeby problemy finansowe, majątkowe lub sprawy ambicjonalne nie 
odrywały nas od głównego celu –  Tradycja Szósta  
 
Na czym polega współpraca bez powiązań?  
Czasem członkowie AJ są proszeni o udział w programach razem z instytucjami lub ludźmi, którzy 
zajmują się otyłością i kompulsywnym objadaniem się. Mogą zostać poproszeni o pojawienie się w 
telewizyjnej dyskusji, gdzie będą udzielali wywiadu wraz z przedstawicielami instytucji medycznych 
lub w panelowej dyskusji z udziałem terapeuty (zobacz zastrzeżenie anonimowości, str. 65)  
Zawsze, gdy występujemy na wspólnej platformie z inną grupą, jednoznacznie podkreślamy, że AJ jest 
niezależną Wspólnotą, niezwiązaną z żadnym innym programem lub przedsięwzięciem. Nie popieramy 
ani nie przeciwstawiamy się żadnym przedsięwzięciom. Nie jesteśmy konkurentami rywalizującymi o 
poklask.  
Publiczne połączenie nazwy AJ (lub imienia członka AJ) z inną organizacją oznacza powiązanie. 
Jednak istnieje szeroki obszar, na którym możemy współpracować. Możemy zaproponować 
dostarczenie mówców i literatury oraz pracować z inną organizacją w ramach nakreślonych przez nasze 
Tradycje. Naszym zadaniem jest sprawić, aby nasz program był dla nich osiągalny.  
 
AJ pozostaje nieprofesjonalne  
Działalność we wspólnocie AJ powinna na zawsze pozostać honorowa –  Tradycja Ósma  
Rzecznicy AJ nie pretendują do miana autorytetów w zakresie medycznych czy psychologicznych 
aspektów kompulsywnej żarłoczności. Kiedy pytanie dotyczy raczej tych chorób niż istoty programu 
AJ, nie wahajcie się powiedzieć „Nie wiem” albo „Nie jestem kompetentny, by odpowiedzieć na to 
pytanie”  
 
Anonimowość  
...musimy zawsze zachować osobistą anonimowość wobec prasy, radia, filmu i telewizji  – Tradycja 
Jedenasta  
 
Anonimowość stanowi duchową podstawę naszego programu, przypominając nam zawsze o 
pierwszeństwie zasad przed osobistymi ambicjami.  – Tradycja Dwunasta  
 
Anonimowość stanowi duchową podstawę naszego programu, przypominając nam zawsze o 
pierwszeństwie zasad przed osobistymi ambicjami. To oznacza, że AJ jako Wspólnota nie jest 
anonimowe, ale jego członkowie są. Nie ma od tego wyjątków. Podczas, gdy informacja na temat AJ 
może być rozpowszechniana publicznie, my nie naruszamy naszej indywidualnej anonimowości wobec 
prasy, radia, filmu i telewizji. Pokazanie twarzy, którą można rozpoznać, przez osoby przedstawiające 
się jako członkowie AJ w prasie, radiu, filmach i telewizji stanowi naruszenie tradycji anonimowości, 
mimo, że podali oni tylko imiona lub nie podali ich w ogóle.  
- Zastrzeżenie Anonimowości przyjęte przez delegatów Konferencji 1980 r.  



 
Dlaczego tak ściśle przestrzegamy zasady anonimowości?  
Członkowie AJ są zachęcani do ścisłego zachowania anonimowości na szczeblu publicznym. To niesie 
ze sobą ważny przekaz dla potencjalnych nowicjuszy, którym prawdopodobnie może zależeć na 
uniknięciu korzystania z form pomocy, które mogłyby ujawnić ich tożsamość. Pragniemy także 
podkreślić pierwszeństwo zasad przed osobistymi ambicjami.  
By chronić anonimowość, unikamy możliwości identyfikacji poszczególnych członków AJ po nazwisku 
czy poprzez fotografie, na których ich twarze są rozpoznawalne. Stanowimy, że poszczególni 
członkowie AJ wypowiadają się we własnym imieniu a nie w imieniu AJ jako całości.  
 
Anonimowość przestaje mieć znaczenie, jeśli członkowie AJ występują po prostu jako zdrowiejący 
jedzenioholicy, nie ujawniając swego członkostwa w AJ. Taki członek AJ może mówić o „grupie 
wsparcia” bez identyfikowania jej jako AJ lub opisywać swoją grupę jako grupę Dwunastu Kroków.  
Dalsze informacje o anonimowości znajdują się na stronach 41-42. Zobacz także ulotkę Anonimowość: 
Znaczenie i zastosowania Tradycji jedenastej i Dwunastej , którą możecie otrzymać od Biura Służb 
Światowych.  


