
Välkomsthälsning för SIA 

Vi välkomnar dig till SIA (survivors of incest anonymous) och hoppas att 
du här ska finna det hopp, vänskap och tillfrisknande som vi har fått 
förmånen att åtnjuta.  

Innan vi går vidare med mötesordningen, de tolv stegen och de tolv 
traditionerna stillar vi oss en stund och funderar över varför vi är här, 
sedan läser vi sinnesrobönen tillsammans. 

Kärleksfulla högre kraft, ge mig sinnesro, att acceptera det jag inte 
kan förändra, mod att förändra det jag kan, och förstånd att inse 
skillnaden. 

Vi är en andlig självhjälpsgrupp för kvinnor och män över arton års ål-
der som låter de tolv stegen och de tolv traditionerna vägleda oss mot 
läkning. Allt som sägs på möten och medlemmar emellan ska betraktas 
som förtroenden och bör inte lämna detta rum. Vi har inga professio-
nella terapeuter i vår grupp. SIA ersätter inte terapi eller någon annan 
professionell hjälp när så behövs. Det enda krav för medlemskap är att 
du föll offer för sexuella övergrepp under barndomen, och att du vill 
läka. 

Med incest och sexuella övergrepp menar vi att en förälder, lärare, 
släkting, vän till familjen eller annan vuxen människa begick sexuellt 
närmande som skadade barnet och förrådde barnets tillit. Nya förtydli-
gande regler säger att vuxna som i nutid förgriper sig på barn inte är 
välkomna på SIA- möten. Om du däremot tvingades, antingen fysiskt el-
ler känslomässigt, att förgripa dig på ett annat barn när du själv var 
barn bettraktar SIA dig inte som en förövare. De vuxna som började 
förgripa sig är till hundra procent ansvariga.    
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Vi tror att vi drabbades av övergreppens förödande effekt vare sig 
övergreppen skedde en gång eller flera, av en person eller av många. 

I SIA lärde vi oss att inte förneka övergreppen, vi lärde oss att vi inte 
inbillade oss att de hade hänt och vi lärde oss att det inte på något vis 
var vårt fel. Förövaren tar till alla medel för att föra över ansvaret på 
det försvarslösa barnet och beskyller ofta barnet för att vara förföran-
de. Vi hade sunda naturliga behov av att älskas, bli sedda och accepte-
rade, och vi betalade ofta ett högt pris för att få dessa behov tillgodo-
sedda, men vi förförde inte våra förövare. Fysiskt tvång är sällan nöd-
vändigt eftersom barnet redan är hotat och skrämt. Ju varsammare 
övergreppet är ju större skuld känner offret. Vi lär oss även att inte ta 
något ansvar för övergreppen, också när de pågick under en lång peri-
od. Vissa av oss blir fortfarande utsatta för sexuella övergrepp. 

I SIA delar vi med oss av våra upplevelser, känslor och förhoppningar. Vi 
inser att vi kände att vi behövde skydda våra vårdnadshavare från den-
na fruktansvärda hemlighet, som om de inte var delaktiga. Vi kände oss 
avlägsna de familjemedlemmar som inte var förövare. Ofta riktade vi 
vår ilska mot dem eftersom det är lättare att bli arg på människor vi 
uppfattar som maktlösa. Vissa av oss blev vårdnadsgivare för att upp-
rätthålla bilden av en omhändertagande familj. Sveket vi har upplevt 
känns oändligt. Vi behöver sörja förlusten av bilden av idealfamiljen 
som många av oss skapat för vårt eget inre. 

När vi läker känns det som att riva bort en sårskorpa efter ett sår som 
aldrig läkt ordentligt. OCH DET GÖR ONT. Det är emellertid lättare att 
gråta när man har vänner som inte är rädd för ens tårar. VI KAN få tröst 
– det är därför vi är här. Vår smärta är stark och vi kommer aldrig att 
glömma, men vi kan, med tiden, minska våra lidanden och finna det 
eviga värde vi alla har, som låter oss gå vidare med våra liv och nå 
framgång på ett personligt plan. Vi börjar se oss själva som överlevare 
snarare än offer. 
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Innan vi övergår till personliga delningar ska vi läsa de tolv stegen för 
SIA och de tolv traditionerna: 

De tolv stegen: 

1. Vi medgav att vi var maktlösa inför övergreppstraumat och att 
våra liv hade blivit ohanterliga. 

2. Vi kom att tro att en kraft större än oss själva kunde hjälpa oss 
att läka. 

3. Vi beslutade att överlämna vår vilja och våra liv i händerna på vår 
kärleksfulla högre kraft så som vi uppfattade den. 

4. Vi gjorde en utforskande och modig inventering av oss själva, 
övergreppen och dess effekt på våra liv. Vi hade inga hemligheter 
längre. 

5. Vi erkände för vår högre kraft, oss själva och en medmänniska 
våra styrkor och svagheter. 

6. Vi var helt redo att låta en kärleksfull högre kraft avlägsna de 
hämmande konsekvenserna av övergreppen och blev villiga att 
behandla oss själva med respekt, medkänsla och acceptans. 

7. Ödmjukt bad vi vår högre kraft att avlägsna ohälsosamt och de-
struktivt beteende som vi haft på grund av övergreppen. 

8. Vi gjorde en lista över människor vi skadat (av egen fri vilja), in-
klusive oss själva och vårt/våra inre barn, och blev villiga att 
gottgöra dem. 

9. Vi gottgjorde dessa människor så långt det var oss möjligt, utom 
då det skulle skada oss själva eller andra. 

10.Vi fortsatte att ta ansvar för våra egna tillfrisknanden och när vi 
upptäckte att vi kände, tänkte och handlade så som vi lärt oss på 
grund av övergreppen, erkände vi det genast. När vi lyckades 
gladdes vi omedelbart. 
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11.Vi sökte genom bön och meditation att fördjupa vår medvetna 
kontakt med vår kärleksfulla högre kraft varvid vi endast bad om 
dess vilja med oss och styrka att utföra den. 

12.Efter att ha haft ett andligt uppvaknande som en följd av dessa 
steg försökte vi föra budskapet vidare till andra överlevare och 
utöva dessa principer i alla våra angelägenheter. 

De tolv traditionerna:   
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1. Vårt gemensamma välbefinnande bör komma i första hand, per-
sonlig framgång är beroende av gruppens sammanhållning. 

2. För vår grupp finns det endast en auktoritet – en kärleksfull högre 
kraft som ger sig till uttryck i vårt gruppsamvete. Våra ledare är 
endast betrodda tjänare, de styr oss inte. 

3. Det enda kravet för medlemskap är att du föll offer för sexuella 
övergrepp under barndomen och önskar att läka. 

4. Varje grupp bör vara själförsörjande utom då det rör andra grup-
per eller SIA som helhet. 

5. Varje SIA- grupp har endast ett syfte - att föra detta budskap vi-
dare till andra överlevare som fortfarande lider. 

6. Vår SIA grupp bör aldrig gå i borgen för, finansiera eller låna sitt 
namn till närbesläktade sammanslutningar eller utomstående fö-
retag, annars kommer problem med pengar, egendom och pre-
stige skilja oss från vårt ursprungliga andliga mål.  

7. Varje SIA- grupp bör vara självförsörjande och vägra ta emot eko-
nomiskt stöd utifrån.  

8. SIA bör förbli ickeprofessionell men våra servicecentra kan anstäl-
la personal för speciella uppgifter.  

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

10. SIA tar aldrig ställning för eller emot i yttre angelägenheter där-
för bör SIA:s namn aldrig dras in i offentliga debatter.  

11. Vår kontakt med allmänheten är baserat på rörelsens egen kraft 
snarare än på propaganda. Vi bör alltid iaktta personlig anonymi-
tet i förhållande till press, radio, teve, film och internet. 

12. Anonymiteten är den andliga grundvalen för våra traditioner och 
påminner oss ständigt om att sätta princip före person.  
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Fortsättning på välkomsthälsning: 

På möten avbryter vi inte varandra och kommenterar inte varandras 
delningar. Nu stillar vi oss en stund och därefter kan den som vill börja. 
Vi presenterar oss med namn och anledningen till varför vi är här.    

Avslutning av möte: 

Först vill jag påminna om sjunde traditionen att vi är självförsörjande 
och att egna frivilliga bidrag går till hyra, kaffe, te och annat som vi 
behöver för att hålla gruppen vid liv.  
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Det är viktigt att vi inser att ingen kan tala om för oss vad vi bör göra. 
Stegen, traditionerna och litteraturen innehåller förslag som vi tyckt 
varit mycket hjälpfulla. Var och en av oss kommer att finna den väg 
mot läkning som är bäst för oss. I SIA ger vi inte råd. Ta med dig det du 
vill och låt resten vara, men döm inte och kritisera varandra. 

Vi är där vi hör hemma oavsett vem som förgrep sig på oss, hur ofta 
och på vilket sätt. Som överlevare delar vi många känslor och många 
konsekvenser och vi kan erbjuda varandra respekt och kärleksfullt stöd. 
När vi närmar oss detta stöd är våra erfarenheter, berättelser och styr-
ka ovärderliga. Men låt oss alltid minnas att det som sagts i detta rum 
är konfidentiellt. Anonymitet är den andliga grundvalen för vårt pro-
gram och påminner oss om att sätta princip före person. Endast med 
anonymitetens trygghet kan vi lära oss att inte förneka. 

Vi vill påminna dig som är ny att du är en kreativ, modig och omtänk-
sam överlevare. Det är ett mirakel att du är här. Varje dag som vi ac-
cepterar och arbetar med konsekvenserna efter de sexuella övergrep-
pen blir vi starkare och ser och erkänner inför oss själva att vi är stolta 
överlevare. Vi sörjer att det var lidande som förde oss samman, men vi 
hoppas att du kommer få uppleva den kärlek vi redan känner för dig i 
våra hjärtan. Vi är medvetna om din smärta. Vi vill att du ska veta att 
det inte är ditt fel och viktigast av allt: Du är inte ensam.  

Vi har kommit till insikt om att vår smärta är tillfällig och att om en 
av oss kan läka så kan alla det. 

Vi börjar och avslutar mötet med sinnesrobönen 

Kärleksfulla högre kraft, ge mig sinnesro, att acceptera det jag inte 
kan förändra, mod att förändra det jag kan, och förstånd att inse 
skillnaden. 
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