
De tolv traditionerna 

 1. Vår gemensamma välfärd bör komma i 
första hand; personligt tillfrisknande 
beror på sammanhållningen inom OA. 

 2. För vår grupp finns bara en yttersta 
auktoritet - en kärleksfull Gud, såsom han 
kan ta sig uttryck i vårt gruppsamvete. 
Våra ledare är blott betrodda tjänare, de 
styr inte. 

 3. Det enda villkoret för medlemskap i OA 
är en önskan att sluta äta tvångsmässigt. 

 4. Varje grupp bör vara självstyrande, utom 
i angelägenheter som berör andra grupper 
eller OA som helhet. 

 5. Varje grupp har endast ett huvudsyfte - 
att föra budskapet vidare till den 
tvångsmässiga överätare som fortfarande 
lider. 

 6. En OA-grupp bör aldrig stödja, 
finansiera eller låna sitt namn till 
närbesläktade sammanslutningar eller 
utomstående företag, så att inte problem 
med pengar, egendom och prestige avleder 
oss från vårt huvudsakliga syfte. 

 7. Varje OA-grupp bör vara helt 
självförsörjande och avböja ekonomiskt 
stöd utifrån. 

 8. Anonyma Överätare bör alltid förbli 
icke-professionellt, men våra 



servicecentra kan anställa personal för 
speciella uppgifter. 

 9. OA som sådant bör aldrig organiseras, 
men vi kan tillsätta styrelser och 
kommittéer för service som är direkt 
ansvariga inför dem de tjänar. 

10. Anonyma Överätare tar aldrig ställning i 
yttre angelägenheter. Alltså bör OA:s namn 
aldrig dras in i offentliga tvister. 

11. Vår policy för kontakt med allmänheten 
grundar sig på dragningskraft snarare än 
på marknadsföring. Vi bör alltid bevara 
den personliga anonymiteten i förhållande 
till press, radio, film, TV och andra 
offentliga medier. 

12. Anonymiteten är den andliga grundvalen 
för alla dessa traditioner och påminner 
oss ständigt om att sätta princip före 
person. 
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The$Twelve$Traditions$of$Overeaters$Anonymous$
1.! Our common welfare should come first; personal recovery depends upon OA unity.  
2.! For our group purpose there is but one ultimate authority — a loving God as He may 

express Himself in our group conscience. Our leaders are but trusted servants; they do 
not govern.  

3.! The only requirement for OA membership is a desire to stop eating compulsively.  
4.! Each group should be autonomous except in matters affecting other groups or OA as a 

whole.  
5.! Each group has but one primary purpose — to carry its message to the compulsive 

overeater who still suffers.  
6.! An OA group ought never endorse, finance or lend the OA name to any related facility 

or outside enterprise, lest problems of money, property and prestige divert us from our 
primary purpose.  

7.! Every OA group ought to be fully self-supporting, declining outside contributions.  
8.! Overeaters Anonymous should remain forever non-professional, but our service 

centers may employ special workers.  



9.! OA, as such, ought never be organized; but we may create service boards or 
committees directly responsible to those they serve.  

10.!Overeaters Anonymous has no opinion on outside issues; hence the OA name ought 
never be drawn into public controversy.  

11.!Our public relations policy is based on attraction rather than promotion; we need 
always maintain personal anonymity at the level of press, radio, films, television and 
other public media of communication.  

12.!Anonymity is the spiritual foundation of all these Traditions, ever reminding us to 
place principles before personalities.  

 


