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„Vera ég sjálf“: Rými og sjálfsmynd í Al-Anon 
fjölskyldudeildunum á Íslandi 

Björk Guðjónsdóttir  

Meðan ég starfaði sem hjúkrunarfræðingur á göngudeild fyrir vímuefnasjúklinga á 

Landspítala Háskólasjúkrahúsi kynntist ég fólki sem var þátttakendur í Al-Anon 

fjölskyldudeildunum. Athygli mína vakti þá hve samræða þessa hóps gagnvart 

vímuefnavandamálum náinna var ólík samræðu annarra ættingja og vina, þar sem þeir 

virtust hafa meiri skilning á vandamálum sjúklinsins. Viðmót þeirra gagnvart 

vímefnaneytandanum virtist vera af ólíkum toga, sem birtist í meiri þolinmæðin. Síðar, 

í eigindlegum viðtölum við þátttakendur, og á þeim opnu Al-Anon fundum sem ég sat, 

kynntist ég hugmyndafræði Al-Anon fjölskyldudeildanna og þar með hugmyndum 

þeirra sjálfra um breytta sjálfsmynd. Mér lék því hugur á að rannsaka frekar hvernig 

persónuleg breyting á sjálfsmynd verður til við langtíma þátttöku í Al-Anon 

fjölskyldudeildunum.  

Í grein þessarri kynni ég Al-Anon fjölskyldudeildirnar og lýsi túlkun minni á því 

hvernig breyting á sjálfsmynd verður við langtíma þátttöku í samtökunum. Í umfjöllun 

minni mun ég ræða hugtakið rými m.a. út frá hugmyndum Bourdieu um habitus. 

Einnig varpa ég fram þeirri hugmynd að Al-Anon fjölskyldudeildirnar séu sérstakur 

menningarkimi. Að endingu verður stutt niðurlag. 

Lykilþættir 

Samræður eða skoðanaskipti, virðast mér vera einn af lykilþáttum í starfi Al-Anon 

fjölskyldudeildanna. Samtöl og rökræður kveikja hugmyndir og má með sanni segja að 

tilvera mannsins byggist á samræðuferli. Samræður eru verkfæri til að koma 

hugmyndum á framfæri. Al-Anon þátttakendur tala um að samræðurnar virki sem 

lækning. Þar sem skilningur á hinum félagslega heimi ræðst af samræðunni, sem gæti 

verið heimur Al-Anon fjölskyldudeildanna, er skilningur á samræðunni forsenda 

skilnings á hinum félagslega heimi þeirra. Félagsfræðingarnir Kvale og Brinkmann 

(2009) segja: „... að ekki er þó um vítahring að ræða, fremur túlkunarfræðilegan 

skilning þar sem skilningurinn heldur áfram að dýpka. Vandinn er ekki sá að komast út 

úr samræðuferlinu heldur að komast inn í það á réttan hátt“ (Kvale og Brinkmann, 

2009, bls. 313). Við það að komast inn í samræðuferlið á réttan hátt, að mati 

þátttakenda í Al-Anon fjölskyldudeildunum, töldu þeir að skilningur þeirra á Al-Anon 

hugmyndafræðinni dýpkaði og breyttist við langtíma þátttöku.  

Mannfræðirannsókn sú, er ég gerði varðandi Al-Anon fjölskyldudeildirnar, byggist 

á aðferðafræði eigindlegra rannsóknaraðferða. Félagsfræðingurinn Kristin G. 

Esterberg (2002) segir að eigindleg rannsókn fjalli um að skoða félagsleg fyrirbæri, 

reyna að skilja félagsleg ferli í samhengi, og að eigindlegi rannsakandinn hugi að 

huglægu eðli mannlegs lífs, þar sem samræður eru einmitt afar mikilvægar. Samræður 

mínar við þátttakendur í rannsókninni byggðust á því að ég hlustaði á sjónarhorn 

viðmælenda minna, daglega upplifun og reynslu þeirra, til að reyna að skilja og túlka 

heim þeirra. (Ég vil taka það fram að öll nöfn viðmælenda minna í grein þessari eru 

tilbúin nöfn). Eigindleg rannsóknarviðtöl eru samræður sem eiga sér tilgang og eru 

sérstaklega uppbyggð og þetta eru ekki samræður á milli jafningja, eins og hjá 

þátttakendum í Al-Anon fjölskyldudeildunum, vegna þess að ég sem rannsakandi 
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skilgreindi og stjórnaði aðstæðunum. Ég átti samtöl við fólk og hlustaði á raunverulega 

upplifun þess á lífi sínu (eins og það kemur hverjum og einum fyrir sjónir hverju sinni), 

eins og Malinowski (1984/1922) ráðlagði mannfræðingum að gera. Þá vil ég benda á 

að félagsfræðingurinn Emile Durkheim telur að: „Einungis með því að leita skýringa í 

samfélaginu sjálfu, hinu félagslega, sé unnt að greina þann veruleika sem samfélagið er. 

Hið félagslega verður ekki skýrt með öðru en hinu félagslega (Haraldur Ólafsson, 1998, 

bls. 149).  

Ég er rannsakandinn sem stendur fyrir utan og horfir inn. Að mér hvarflar þá 

hugtak mannfræðingsins Clifford Geertz (1973) „gegnheil lýsing“ (thick description) þar 

sem hann bendir mannfræðingum á að kafa undir yfirborð fyrirbæranna og reyna að 

skilja táknræna og félagslega merkingu athafna. Ég hef setið fjölmarga svokallaða 

„opna fundi“ Al-Anon fjölskyldudeildanna. Slíkir fundir eru opnir öllum sem hug hafa 

á að kynnast starfi fjölskyldudeildanna. Á fundum þessum, með leyfi fundarstjóra og 

ræðumanna, hef ég hlustað á lífssögur sextíu Al-Anon þátttakenda. Þá átti ég einnig 

einstaklingsviðtöl við tuttugu konur sem voru langtímaþátttakendur í Al-Anon 

fjölskyldudeildunum. Þar lýstu þær flóknu ferli sem þær töldu að leitt hefði til 

persónulegrar breytingar á sjálfsmynd þeirra. Ferlið virtist hefjast við þátttöku þeirra í 

tólfsporavinnu Al-Anon fjölskyldudeildanna. Að mati þátttakenda eru sporin tólf sögð 

nauðsynleg til að ná framförum í átt til breyttrar sjálfsmyndar. Þau eru: „leiðarvísir sem 

vísar frjálsum mönnum fram á veginn“ sagði einn viðmælenda minna. Al-Anon 

fjölskyldudeildirnar eru: „Samtök fólks sem orðið hefur fyrir áhrifum af 

vímuefnaneyslu annarra og lítur á alkóhólisma sem fjölskyldusjúkdóm, og að breytt 

viðhorf geti stuðlað að bata“ (Al-Anon, e.d). 

Al-Anon fjölskyldudeildirnar eru samtök sem hafa jafnrétti þátttakenda í öndvegi. 

Þær eru fyrsta afsprengi AA (Alcoholics Anonymous) samtakanna, sem á aftur rætur sínar 

að rekja í heimspekilega og trúarlega hugmyndafræði og miða að gagnkvæmum 

skilningi, sem gildi í tjáskiptum manna. Nokkrar eiginkonur AA-manna höfðu stofnað 

Al-Anon fjölskyldudeildirnar í Bandaríkjunum árið 1951 en stofnunardagur Al-Anon 

fjölskyldudeildanna á Íslandi var 18. nóvember 1972.  

Þar sem ég varð áskynja mikilvægis rýmis hjá konunum sem ég átti samræður við 

og einnig meðal þeirra þátttakenda, er sögðu sögu sína á „opnum fundum“, hef ég hug 

á að skoða Al-Anon fjölskyldudeildirnar út frá hugtakinu rými og þeim hugmyndum 

sem fræðimenn hafa komið á framfæri varðandi það. Þar gegna samræður 

lykilhlutverki. Ítrekað var fjallað um það rými sem álitið var að Al-Anon 

fjölskyldudeildirnar væru. Margar kvennanna sem ég ræddi sérstaklega við lögðu 

áherslu á að um væri að ræða sérstakt rými, eins konar andrými, eða „pláss til að anda“. 

Þuríður Tómasdóttir, einn viðmælanda minna, orðaði það svo: „þar sem mér gefst 

kostur á að vera ég sjálf, það er að segja, með mínum líkum“. Þá töluðu margar þeirra 

um sérstaka tegund frelsis, innan þessa rýmis, sem þær höfðu ekki kynnst fyrr og 

fundu jafnvel fyrir strax á fyrstu fundum og álitu þeim mikilvægt. 

Félagsfræðingurinn Pierre Bourdieu (1977, bls. 90) er sagður vera meðal þeirra 

fyrstu til að skilgreina hugtakið rými. Hann stundaði þá mannfræðilegar 

vettvangskannanir meðal kabýlskra fjallabænda og lýsti innanverðu skipulagi húsa 

þeirra. Mannfræðingurinn Henrietta Moore (1997) segir að með þessu móti hafi 

Bourdieu reynt að samþætta formgerðargreiningu varðandi það hvað fólk gerir og að 

samþætta sjálfs-ímynd og sjálfs-samsvörun sem fólk býr til um sig gagnvart ríkjandi 

menningarhugmyndum eða heimsímynd, eins og hann hefði orðað það sjálfur (Moore, 

1997, bls, 75). Mannfræðingurinn Hulda Proppé (2004) virðist vera sama sinnis og 

Bourdieu (og einnig félagsfræðingurinn Emile Durkheim), þar sem hún segir að 

upplifun fólks á ákveðnu rými sem það telur „sitt“ sé bæði einstaklingsbundið og 

samfélagslegt. Það sé mótað af reynslu, því fólki sem hver og einn hittir fyrir og 

umgengst, og því rými sem fólk býr í á lífsleiðinni. Þrátt fyrir að hver og einn hafi sitt 
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eigið rými megi tala um almennt rými sem jafnframt sé þeirra eigið (Hulda Proppé, 

2004, bls. 301). 

Al-Anon fjölskyldudeildirnar og mótun nýrrar sjálfsmyndar við 
langvarandi þátttöku 

Simone de Beauvoir (1999) segir í inngangi að bók sinni Hitt kynið: „Staðreyndin er sú 

að sérhver raunveruleg mannvera býr ávallt við einstakar aðstæður, ólíkar aðstæðum 

allra annarra“ (Beauvoir, 1999, bls. 26). Þótt hver kona í rannsókn minni hafi búið við 

einstakar aðstæður, ólíkar aðstæðum allra annarra, kváðust flestar þeirra í byrjun hafa 

tengst samtökunum vegna langvarandi þjáningar og vanlíðanar, sem vímuefnaneysla 

nákominna ættingja eða vina, hafði á líf þeirra. Ein kvennanna, Jónína Jónsdóttir, 

orðaði það þannig: „Sjálfsbjargarviðleitnin var sterk í mér og hafði áhrif á breytni mína. 

Mér hafði verið varpað inn í aðstæður sem ég hafði á engan hátt valið mér og réði 

engan vegin við. Mér fannst ég búa við aðstæður sem héldu aftur af möguleikum 

mínum til að lifa því sem ég taldi vera mannsæmandi líf“. Henni fannst hún knúin til 

að velja í örvæntingu sinni og standa eða falla með vali sínu. Sumar kvennanna lýstu 

erfiðleikum í uppeldi sem höfðu haft mikil áhrif og djúp, og settu jafnvel mark sitt á 

þær ævilangt. Heimspekingurinn Vilhjálmur Árnason (2008), bendir á að grunnmótun 

hvers og eins fari fram innan fjölskyldunnar og börn eiga sér enga undankomuleið frá 

þeirri innrætingu sem þar á sér stað. Þau eru varnarlausasti hópur samfélagsins og eru í 

þeim skilningi að jafnaði lakast sett (bls. 317). 

Flestar voru konurnar komnar vel yfir tvítugt er þær hófu þátttöku og höfðu 

gengið í gegnum miserfiðan skóla lífssins. Sérhver þeirra taldi sig hafa einhver gildi eða 

lífsgæði til viðmiðunar í leit sinni að betra lífi. Þær höfðu löngun til að blómstra og 

þroska hæfileika sína og lifa eins og þeim fannst hæfa. Þær höfðu einnig leitast við að 

tileinka sér það sem þær álitu vera eðlilegar hegðunarreglur samfélagsins. Má þá hafa í 

huga að konurnar höfðu tileinkað sér viðtekin gildi um rétt og rangt í samfélaginu. 

Samkvæmt því getur vanlíðan kvennanna, gagnvart vímuefnaneytandanum í lífi þeirra, 

stafað af því að þær álitu tengslin vera röng, miðað við menningu og hin almennu 

tengsl í samfélaginu. Konurnar sögðu að líf þeirra hafi snúist um að stjórna 

vímuefnaneytandanum. Þær hefðu látið þarfir sínar sitja á hakanum, sem að þeirra áliti 

var rangt gildi í samfélaginu, og hefði valdið þeim vanlíðan, jafnvel þunglyndi. Að 

þeirra mati voru tengslin við vímuefnaneytandann ekki rétt, fremur að þau væru sjúk. 

Vilhjálmur Árnason (2008), álítur að slík vanlíðan kunni að leiða til tilvistarvanda og 

neikvæðra tengsla við hefðbundið merkingarsamhengi sem felur í sér ákveðnar 

hugmyndir um gott líf og réttar athafnir. 

Konurnar höfðu fæðst inn í sérstakt samfélag, þ.e.a.s. íslenskt samfélag. Hvert 

samfélag og hið hversdagslega ósýnilega vald, sem því fylgir, verður eins konar 

félagslegt taumhald. Bourdieu (1977) setur þetta fram í hugtaki sínu um habitus, en 

Durkheim (Morrison, 2003/1995, bls. 131) nefnir það vélrænt samband (sjá síðar). 

Hugtakið habitus (veruháttur) tengist Bourdieu órjúfanlegum böndum og er þekkt 

meðal félagsfræðinga og mannfræðinga án þess þó að vera auðskilið. Meðal 

fræðimanna sem gagnrýnt hafa hugtakið habitus er félagsfræðingurinn David Swartz 

(1997). Hann bendir á að ágreiningur hafi verið um hugtakið og gagnrýnendur hafa 

kerfisbundið ranglesið kenningarlegan tilgang þess (Swartz, 1997, bls. 96). Moore 

(1997) bendir á að Bourdieu hafi oft verið sakaður um að hafa fundið upp hugtak sem 

virðist veita lítið rými fyrir gerendahæfni eða atbeina og/eða félagsleg tengsl. Hann 

leggi áherslu á endurtekningu, eins og habitus gefur til kynna, þar sem félagsleg 

endursköpun eða flutningur milli kynslóða ásamt samræmi þykir mest um vert (Moore, 

1997, bls. 77). Bourdieu setur hugtakið fram í því skyni að brúa bilið milli manns og 

samfélags, einskonar huglæga formgerð. Ég hallast að skilgreiningu Davíðs 
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Kristinssonar (2007) heimspekings, þar sem hann telur: „hugtakið vísa til 

reglubundinnar ómeðvitaðrar formgerðar sem einkennir hugsun, skynjun, hegðun og 

mat viðkomandi. Habitus renni fólki í merg og bein í kjölfar áralangrar dvalar við 

tiltekin lífsskilyrði sem einkenna umhverfi þess“ (Davíð Kristinsson, 2007, bls. 8).  

Að vísu eru ekki allir sammála hugmyndum Bourdieu og Durkheim þar sem þeir 

gefa í skyn að fólk sé einungis afurð samfélagsins með litla gerendahæfni í sjálfu sér og 

sé skilyrt á ýmsan hátt. Konurnar í rannsókn minni virðast hafa gefið sér smásvigrúm 

til viðnáms með þátttöku sinni í Al-Anon fjölskyldudeildunum. Þær voru ekki með 

öllu sviptar gerendahæfni því þær tóku hina endanlegu ákvörðun, meðvitað eða 

ómeðvitað, og virtust geta ferðast á milli hinna ýmsu habitusa á lífsleið sinni. Eftir 

þátttöku í Al-Anon samtökunum munu þær að öllum líkindum upplifa að búa við 

togstreitu sem fylgir blönduðum eða klofnum habitus, eins og Bourdieu sjálfur gerði, 

sem fæddist lágstéttar maður, en varð mikilsmetinn háskólaborgari. Konurnar eru því 

stöðugt að skapa og endurskapa tilveru sína út frá upplifun sinni og ákvörðunum í 

lífinu, stöðugt að breyta habitus sínum í leit að breyttri sjálfsmynd. Það má ganga út frá 

því að Al-Anon hugmyndafræðin verði ekki eins og inngreypt í sjálfsmynd kvennanna 

þar sem þær hófu þátttöku svo seint í samtökunum. Félagssálfræðingurinn Jonathan 

Haidt (2001) bendir á, og er þar sammála Vilhjálmi Árnasyni (2008), eru börn næmust 

fyrir menningarlegum áhrifum frá níu til fimmtán ára aldri (Haidt, 2001, bls. 828).  

Konurnar sögðust í fyrstu hafa tengst Al-Anon fjölskyldudeildunum gegnum 

fundasókn þar sem þær sögðust hafa hlustað á frásögur annarrra, þar sem lífið var 

frásögn. Þær sögðust hafa „tengt við sögurnar“ eins og þær orðuðu það. Þær sögðu að 

á fundum hlusti fólk á persónulegar reynslusögur annarra og segi sína eigin 

reynslusögu og standi augliti til auglitis við aðra félaga. Sérstök áhersla, sögðu þær, er 

lögð á að allir hafi jafna möguleika til að tjá sig óþvingað í Al-Anon 

fjölskyldudeildunum. Eldri þátttakendur þagga til dæmis ekki niður í þeim nýkomnu. Í 

raun eru þátttakendum ekki sett nein mörk er þeir segja lífssögu sína, frjáls samræða á 

sér stað. Þátttakendur eru ekki krafðir um að færa rök fyrir máli sínu, né heldur er 

snúið út úr fyrir þeim. Reyndari þátttakendur miðla eigin reynslu og segja frá því 

hvernig þeir tókust á við sambærilegar aðstæður.  

Á þeim „opnu fundum“, sem ég hef setið, einkennast samskipti fólks af 

gagnkvæmri virðingu. Ég lít svo á, að samkvæmt þessu, eigi sér stað sérstök 

orðræðulist eða sameiginlegur skilningur í anda franska heimspekingsins Michel 

Foucault (2001) þar sem hann leggur áherslu á ríkjandi orðræðu og vitund þeirra sem 

bera hana fram: „í ákveðnum hópi sem er í tengslum við sérstaka menningarheild í 

hans eigin samtíma“ (Foucault, 2001, bls. 145). Hins vegar, má vera eins og Hulda 

Proppé (2004) segir: „ ... að ákveðin orðræða eða tilvísun í orðræðu sem fólk kemst 

ekki hjá því að nota, þar sem hún skilgreinir hvernig hlutirnir eigi að vera, er gjarnan 

notuð til réttlætingar og staðfestingar á ákveðinni stefnu. Þannig er vald þeirra sem að 

stefnunni standa tryggt og andstaða nánast útilokuð“ (Hulda Proppé, 2004, bls. 304). 

Sem mannfræðingur, með áhuga á menningarlegum gildum, álít ég að 

reynslusögurnar séu hluti af því að skapa ákveðna menningu eða menningarkima og 

stuðli að sjálfsmyndarsköpun, og/eða sinnaskiptum. Í Al-Anon fjölskyldudeildunum 

deilir fólk með sér kjarna menningarlegrar þekkingar, sem samtökin sem slík, laða 

fram hjá hverjum og einum. Í rannsókninni er gert ráð fyrir að þessi þekking sé ólík 

almennri menningarlegri þekkingu í samfélaginu. Hún er einnig ólík sjálfskilningi þeim 

sem viðkomandi býr yfir er hann hefur þátttöku. Sjálfsskilningur kemur til með, við 

langvarandi þátttöku, að endurspegla og samlagast þekkingarkerfi sem skipulagt er af 

Al-Anon samtökunum, þar sem aðaláhersla er lögð á samræður, tjáningu, persónulega 

trú og tilfinningu. Menningarleg þekking verður að verða sjálfsþekking og 

sjálfsskilningur. Þátttakendur telja að samtökin hafi endurmótað sýn þeirra á heiminn 

og tilveruna. Telja má að slíkt feli ekki eingöngu í sér nýjan skilning á heiminum heldur 

einnig á eigin sjálfi og lífi, endurtúlkun á lífinu og fortíðinni. Konurnar í rannsókn 
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minni telja að afgerandi þáttur í þessu ferli sé hin sterka hefð fyrir nafnleynd innan 

hópsins, sem hefur þau áhrif að gagnkvæmt traust ríkir milli þátttakenda. Þær lýsa 

samkennd, eins og Durkheim (Morrison, 2003/1995, bls. 131) setur hana fram, þar 

sem félagsleg sjálfsýn byggist á vélrænni einingu og hver og einn er sem smækkuð 

mynd alheimsins eða samnefnari heildarinnar. Slík endurmótun eða sinnaskipti reynist 

mörgum erfið því heimurinn hefur þegar mótað fólk á margvíslegan hátt þegar það 

hefur þátttöku í samtökunum. Aðalheiður Sighvatsdóttir, viðmælandi minn, sagði t.d. 

að eftir langa og gifturíka þátttöku í Al-Anon fjölskyldudeildunum, hafi hún samt 

orðið leið. Hún ákvað að hætta til að prófa hvort hún hefði ekki náð það góðum 

tökum á lífinu að hún þyrfti ekki á þátttökunni að halda. Hún fann hins vegar fljótlega 

að það sótti í sama gamla farið og hóf þátttöku á ný.  

Jafnframt samkenndinni lýsa konurnar sterkri einstaklingshyggju, þar sem þær 

skapa sér rými með því að stunda fundi og taka þátt í starfsemi Al-Anon 

fjölskyldudeildanna. Þær sýna að þrátt fyrir allt eru þær ekki valdalausar heldur kunna 

fótum sínum forráð. Þær reyna sem jaðarhópur að spyrna við og sýna andóf með 

þátttöku sinni, baráttuvilja til að sigra í dagsins önn og sjálfstæði í samræmi við 

hugmyndir samfélagsins. Þetta virðist byggjast að verulegu leyti á tengslum og 

samræðum við aðra þátttakendur í formi vikulegra funda þar sem lífssaga viðkomandi 

er sögð. Jafnframt er hlustað á aðra þátttakendur segja eigin lífssögu. Samræður eru 

grundvöllur Al-Anon fjölskyldudeildanna og hvernig tekist er á við vandamál tengd 

vímuefnaneyslu náinna. Má í þessu sambandi benda á orð Beauvoir (1948) þar sem 

hún segir: „sérhver maður er í tengslum við aðra“ og einnig að: „manneskjan finni 

réttlætingu tilveru sinnar einungis í tilvist annarra manna [...]. Aðrir láta sig mig varða 

og ég læt mig aðra varða. Þar höfum við óbifanleg sannindi“ (Beauvoir, 1948, bls. 72-

74).  

Rými 

Það rými sem hver og einn hefur til að skilgreina sig í, mótast af ýmsum þáttum, t.d. 

umhverfi, heimilisaðstæðum og fleiru. Rými er fljótandi fyrirbæri sem er í sífelldri 

endurskoðun og persónuleg upplifun fólks af rými er síbreytileg.  

Al-Anon fjölskyldudeildirnar má skilgreina sem sérstakt rými. Við fyrstu sýn virðast 

samtökin vera rými fólks sem á það sameiginlegt að hafa orðið fyrir áhrifum af 

völdum vímuefnaneyslu annarra. Fólkið skilgreinir sig sem sérstakan hóp, þar sem 

þátttakendur líta hver á annan sem frjálsa og jafna, og þar sem jafnrétti er 

grundvallaratriði. Konurnar fundu strax að hver maður nýtur sama réttar, fundarmenn 

hlusta af jafn miklum áhuga á samræður nýliðans og þess sem hefur lengi verið 

þátttakandi. Þetta er lokað, hulið rými þar sem fundir Al-Anon samtakanna eru lokaðir 

öðrum en aðstandendum og vinum vímuefnaneytanda, nema hinir svokölluðu „opnu 

fundir“. Konurnar í rannsókninni bentu mér á að innan þessa rýmis finni fólk fyrir 

frelsi og styrkti hvert annað með hluttekningu sinni, samhyggð og samkennd og læri 

að annast sig sjálft af stakri natni. Þetta ýti jafnframt undir einstaklingshyggju og styrka 

sjálfsímynd: „Í Al-Anon lærði ég sjálfsvirðingu“ sagði Jónína Jónsdóttir, einn 

viðmælenda minna. Svo virðist sem rýmið innan Al-Anon fjölskyldudeildanna skapi 

þátttakendum (eða þátttakendur skapi sjálfir) möguleika á breytingum. Hver og einn 

notar áhrifavald (e. agency) sitt og athafnarými til mögulegra breytinga á lífi sínu. 

Samtökin veita einnig svigrúm til aðgerða og valda, en jafnframt sjálfstjórnar 

viðkomandi, sem athafnar sig í þessu rými (Locke, 1986). Áðurnefnd Jónína Jónsdóttir 

sagði: „Í þessu rými skapar maður sjálfur sögu sína, en ég gerði það ekki ein, heldur 

með öðrum þátttakendum á fundum með mér. Aðstæðurnar mótuðu mig, en hægt og 

bítandi mótaði ég sjálf aðstæðurnar sem skapandi vitundarvera“. Þetta er gamalt og 
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sígilt stef í félagsvísindum og er hugmynd heimspekingsins Karl Marx þar sem hann 

sagði að fólkið móti náttúruna og að hún móti fólkið.  

Ég álít þetta sérstaka rými innan Al-Anon fjölskyldudeildanna mikilvægt vegna 

nafnleyndarinnar sem þar gildir. Nafnleyndin virðist mér vera hinn sterki grunnur sem 

samtökin byggja á. Á heimasíðu samtakanna stendur „Í Al-Anon er nafnleynd. Allt 

sem sagt er á fundum og félaga á milli er trúnaðarmál. Aðeins á þann hátt geta félagar 

óþvingaðir sagt það sem þeim býr í brjósti því þannig hjálpum við hvert öðru í Al-

Anon“ (Al-Anon, e.d.). Í þessu tiltekna rými sögðust konurnar hafa fundið sér 

sérstakan stað í lífinu. Þær fundu fyrir frjálsræði til að tala um hvað sem vera vildi. Þær 

höfðu fengið, eða gefið sér, tækifæri til að hugsa um líf sitt sem heild og getað formað 

hugmyndir um hvers konar lífi þær vildu lifa. Þær höfðu lært af öðrum Al-Anon 

félögum, í þessu tiltekna rými, að sætta sig við fortíðina. Þetta er rými samræðna og 

rökræðna. Heimspekingurinn John Stuart Mill (1970) segir að menn læri af reynslunni, 

samræðum og rökræðum. Reynslan er þó ekki einhlýt. „Rökræður eru óhjákvæmilegar 

til að leiða í ljós, hvernig túlka beri reynsluna. Rangar skoðanir og röng breytni þoka 

smám saman fyrir staðreyndum og rökum, en til þess að svo megi verða, þurfa 

staðreyndir og rök að eiga greiða leið að mannshuganum“ (Mill, 1970, bls. 59). 

Samræðurnar geta tekið á og einnig tekið langan tíma. Einn viðmælenda minna 

Sigurlína Jónsdóttir, talaði um reiði sína gagnvart fortíðinni, sem hafi tekið langan tíma 

að yfirvinna. Með aðstoð annarrra félaga hafi henni tekist að yfirvinna hana. Mundu 

það, sagði hún: „manneskjan er samfélagsvera og ég var svo heppin að finna gott fólk 

til að halda utan um mig og hlusta á mig meðan ég gekk í gegnum þessa miklu reiði 

sem var að ganga frá mér“.  

Fyrir suma þátttakendur geta Al-Anon fjölskyldudeildirnar virst vera lokað rými 

sem snýst eingöngu um málefni samtakanna. Nokkur hluti kvennanna skipti því tilveru 

sinni í tvö aðskilin rými, það er að segja Al-Anon fjölskyldudeildirnar og svo það sem 

þær kölluðu einkarýmið. Sumar þeirra sögðust á fundum eingöngu ræða mál sem 

tengjast lífi þeirra sem aðstandandi eða vinur vímuefnaneytanda og ekkert þar fyrir 

utan. En þetta var ekki sjálfgefið. Þrátt fyrir að samtökin séu ekki það rými sem 

konurnar dvelja í mestan hluta dagsins, þá virðist mér það eiga mikla hlutdeild í 

daglegu lífi þeirra, þar sem þær taka þátt í að viðhalda og skapa hið félagslega rými sem 

þær búa í. Mikill hluti kvennanna sagði að þær notuðu símann og internetið til að vera 

í sambandi við aðra Al-Anon þátttakendur. Yngri konurnar sérstaklega, sögðust eiga 

mörg símanúmer Al-Anon félaga og gætu hringt hvenær sem þær hefðu hug á því. 

(Það má benda á í samband við hina sterku nafnleynd innan samtakanna að konurnar 

nota eingöngu fyrra nafn viðkomandi eða gælunafn). Kannski gæti þetta kallað á 

endurskilgreiningu á hinu sérstaka rými sem Al-Anon fjölskyldudeildirnar eru. Að vísu 

lifa konurnar lífi sínu bæði í tíma og rúmi. Al-Anon rýmið stækkar og breiðist út fyrir 

hið afmarkaða og takmarkaða rými sem fundirnir og félagsstarfið er, og inn í 

einkarými kvennanna, með nýrri tækni samtímans. Konurnar virðast hafa lagt mikla 

vinnu og rækt við að skapa sér sitt persónulega rými innan Al-Anon samtakanna. Ef til 

vill vilja þær útvíkka Al-Anon rýmið og hafa það allt um lykjandi. Þar, segja margar 

þeirra, þeim finnist þær eiga heima og finni sig öruggar. Einnig á þennan hátt sýna þær 

og skilgreina sjálfsmynd sína á sérstakan hátt. 

Niðurlag 

Hvers kyns þekking hefur áhrif á breytni manna. Að mínu áliti eru Al-Anon 

fjölskyldudeildirnar sérstaklega öflug mótunaraðferð, þar sem þær móta heimsýn 

þátttakenda og einnig veruleika þeirra. Hins vegar, þarf jarðvegurinn að vera frjór, 

konurnar þurfa að vera tilbúnar til að meðtaka hugmyndafræði Al-Anon. Þær þurfa að 

horfast í augu við sjálfar sig og smátt og smátt, láta þær vilja sinn ráða, með hjálp og 
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skynsamlegum samræðum við aðra félaga í Al-Anon samtökunum, og sættast við sig 

sjálfar. Þær segja þetta krefjast bæði hugrekkis og ekki síst sérstakra heilinda. Þær kalla 

það að vera heiðarlegar og telja það stóran áfanga í því að verða sjálfstæðar, en samt 

þátttakendur í félagslegri heild og samkennd. Það að verða sjálfstæðar telja þær vera 

frumskilyrði fyrir þeim breytingum sem á þeim verða. Einn viðmælenda minna, 

Finndís Vigfúsdóttir, hélt því fram að þetta krefðist þó fyrst og síðast skuldbindingar 

sem hvílir á ábyrgð hverrar og einnar: „þar sem lífið er hverjum og einum verkefni 

sem hann verður að leysa sjálfur“. Hvaða hugmyndir endurspeglast í því að lífið sé 

verkefni sem hver og einn þurfi að leysa sjálfur. Mér sýnist þetta vera ákveðin sýn á 

Finndísi sjálfa sem lítur á sig sem rofna frá samfélaginu, sem er mjög í takt við 

nýfrjálshyggjuhugmyndir samtímans. Hvers vegna notar hún orðið „verkefni“? Hún 

leitar engu að síður til Al-Anon fjölskyldudeildanna þar sem hún finnur fyrir 

samkennd og félagslegri heild. Mill (1970) heldur því fram: „ að til eru margvísleg 

sannindi, sem menn geta ekki skilið til fulls, fyrr en eigin reynsla hefur gert þau að 

átakanlegum veruleika“ (Mill, 1970, bls. 91), sem styðja við hugmyndir og reynslu 

Finndísar um að lífið sé verkefni sem hún þarf að leysa. 

Þá má líta á Al-Anon fjölskyldudeildirnar sem félag „frjálsra jafningja“ í „lokuðu 

rými“ sem þátttakendur upplifa sem þeirra stað, þeirra rými. Rými þar sem þeir er taka 

þátt í félagsstarfinu, eru færir um að hugsa og breyta í samræmi við lykilhugmyndir 

samtakanna og menningu þeirra. Frelsi þeirra í þessu sérstaka rými byggist á því að 

móta eigin hugmyndir og að vera ábyrgir fyrir markmiðum sínum, en jafnframt eykur 

það athafnamöguleika þátttakenda. Ennfremur verða markmiðin að vera sanngjörn 

gagnvart öðrum, t.d. fjölskyldu og vinum. Al-Anon þátttakendur móta sér hugmyndir 

um lífið og endurskoða þær jafnframt, sem fólk með ríka sjálfsvirðingu og þroskað 

gildismat. 

Ég álít að langtímaþátttakendur í Al-Anon fjölskyldudeildunum hafi lagt rækt við 

sig sjálfa. Þá atorku og metnað sem þeir hlutu í vöggugjöf, hafa þeir virkjað bæði sér 

og öðrum til hagsbóta. 
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