ACA’nın 12 Gelenek’i
1)

Ortak iyiliğimiz(welfare) başta gelmelidir. Kişisel iyileşme ACA’nın birliğine
bağlıdır.

2)

Grup amacımız için sadece tek bir yüksek otorite vardır. O da grup bilincimizde
ifadesini bulan seven bir Tanrı’dır. Liderlerimiz, sadece güvenilir hizmetkârlardır;
hükmetmezler.

3)

ACA’da üyelik için tek şart alkolün girdiği ya da başka tür bir işlevsiz ailede
büyümenin etkilerinden iyileşmek için olan bir arzudur.

4)

Her grup, diğer grupları ya da ACA’yı bir bütün olarak etkileyen konular dışında
özerktir. Diğer tüm On İki Adım programlarıyla işbirliği yaparız.

5)

Her grubun sadece bir temel amacı vardır. O da mesajını hâlâ ıstırap çekmekte
olan yetişkin çocuğa taşımak.

6)

Para, mal-mülk, ve itibar sorunlarının bizi esas amacımızdan uzaklaştıracağından;
bir ACA grubu herhangi bir ilgili kurum ya da dış girişimleri asla desteklememeli,
maddî destekte bulunmamalı ya da ACA’nın adını kullandırmamalıdır.

7)

Her ACA grubu, dış katkıları reddederek tümüyle kendi kendine yetmelidir.

8)

Alkoliklerin Yetişkin Çocukları daima profesyonellik dışı kalmalıdır; fakat hizmet
merkezlerimiz özel görevliler çalıştırabilir.

9)

ACA, bu hâliyle, asla örgütlenmemelidir; fakat doğrudan hizmet verdiklerine
sorumlu olan hizmet kurul ya da komiteleri oluşturabiliriz.

10)

Alkoliklerin Yetişkin Çocukları’nın dış konularda hiçbir görüşü yoktur; bu nedenle
ACA’nın adı asla toplum anlaşmazlıklarına karıştırılmamalıdır.

11)

Halkla ilişkiler politikamız promosyondan çok ilgi çekimine dayanmaktadır;
kişisel anonimliğimizi basın, radyo, televizyon ve film düzeyinde koruruz.

12)

Anonimlik, ilkelere kişiliklerden önce yer vermemizi bize her daim hatırlatan,
bütün Gelenekler’imizin spiritüel temelidir .
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