
6. Original Group -ryhmän ei tulisi milloinkaan ryhtyä takaajaksi tai rahoittajaksi, eikä lainata
Original Groupin nimeä millekään järjestölle, yhteisölle tai seurakunnalle, etteivät raha-asioita,
omaisuutta tai arvovaltaa koskevat ongelmat vieroittaisi meitä päätarkoituksestamme.

Kuudennessa perinteessä kerrotaan, mitä meidän on tehtävä säilyttääksemme päätarkoituksemme ja
varjellaksemme sitä. Tämä perinne on erittäin tärkeä OG-yhteisön jatkuvuudelle ja kasvulle.

Tarkastelemme tämän perinteen sisältöä. Ensinnäkään ryhmän ei pitäisi koskaan ryhtyä
kannattamaan mitään asiaa. Kannattaminen merkitsee vahvistamista tai hyväksymistä. Tuki voi olla
suoraa tai epäsuoraa. Näemme suoraa kannatusta joka päivä median välityksellä. Epäsuora kannatus
on sellaista, jota ei erikseen ilmaista. Toki kannustamme ja rohkaisemme jäseniämme etsiytymään
seurakuntayhteyteen, mutta tässä perinteessä tarkoitamme toisenlaista tapaa olla ottamatta kantaa.

Vaikka olemmekin kristillinen mahdollisuus itsehoitoon ja tarkoituksemme on saattaa sanomaa
Jumalan mahdollisuuksista päihderiippuvaisille ihmisille OG-ryhmän kautta, emme kuitenkaan
lukeudu minkään seurakunnan tai kirkkokunnan alaisuuteen. Toimimme kristilliseltä pohjalta.
Emme myöskään anna OG:n nimeä minkään päihdealan järjestön, hoitopaikan emmekä
seurakunnan käyttöön. Haluamme säilyttää ryhmän itsenäisenä ja kaikkia päihderiippuvuudesta
toipuvia ihmisiä palvelevana kristillisenä mahdollisuutena itsensä hoitamiseen. Emme ole minkään
puolella, emmekä ketään vastaan. Seurakunnat voivat kuitenkin omissa ohjelmissaan ilmoittaa
ryhmämme olemassaolosta, kokoontumisajoista ja yhteystiedoista.

Monet hoitoyhteisöt tai järjestöt haluavat ehkä ratsastaa OG:n nimellä, mutta sen salliminen olisi
epäsuoraa kannatusta ja tämän perinteen rikkomista. Saattaessamme sanomaa olemme tekemissä eri
sairaaloiden, päihdehoitolaitosten ja kristillisen järjestöjen kanssa. Vaikka nämä järjestöt ovat
vilpittömiä ja vaikka pidämmekin kokouksia heidän tiloissaan, emme voi ryhmänä asettua
tukemaan tai rahoittamaan niitä, emmekä antaa niiden käyttää OG:n nimeä toimintansa
edistämiseksi. Viemme kuitenkin kernaasti OG:n periaatteet näihin tahoihin vielä kärsiville
päihderiippuvaisille, jotta he voisivat itse tehdä valintansa mukaan liittymisestään.

Toinen asia, johon meidän ei pitäisi koskaan ryhtyä, on rahoittaminen. Tämä onkin ilmeisempää.
Rahoittaminen merkitsee varojen hankkimista tai taloudellista avustamista.

Kuudes perinne kertoo edelleen, että rinnakkainen järjestö tai hoitolaitos on mikä tahansa paikka,
jossa OG:n jäseniä on mukana toiminnassa. Se voi olla katkaisuasema, päiväkeskus, kerhotalo tai
hoitolaitokset yhdessä. Toipumislaitosten, jotka yhteisömme jäsenet ovat perustaneet, tai joissa
heitä työskentelee, on huolehdittava siitä, että ero tehdään selväksi. Nämä palvelut ja OG eivät ole
sama asia.

OG on selvästi oma, erillinen ja itsenäinen Kristus-keskeinen yhteisönsä. Meidän ongelmamme on
päihderiippuvuus. Muut yhteisöt ja toveriseurat erikostuvat muihin ongelmiin ja suhdettamme
heihin kuvaa yhteistyö, ei yhteenliittyminen.

Kuudes perinne varoittaa meitä edelleen siitä, miten voi käydä, jos rahaan, omaisuuteen tai
arvovaltaan liittyvät ongelmat johtavat meidät pois päätarkoituksestamme. Nämä ongelmat saattavat
joskus muodostua pakkomielteiksi ja eristää meidät päämäärästämme. Yksilölle tällainen hairahdus
voi olla tuhoisa ja ryhmälle kohtalokas. Jos me ryhmänä erkanemme päätarkoituksestamme, ne
päihderiippuvaiset, jotka olisivat saattaneet saada mahdollisuuden toipua, voivat tuhoutua.
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