De Fria Sällskapen Länkarnas Riksträff
i Borås 26 maj – 27 maj 2012
De Fria Sällskapen Länkarna i Sverige med länkkamrater från Norge har pingsthelgen
den 26 - 27 maj 2012 haft en av sina årliga Riksträffar. Arrangör för träffen var denna
gång De Fria Sällskapen Länkarna i Borås och Kindslänkarna.
Alkoholen och andra droger frodas i våra samhällen. Arbetslöshet skapar oro och blir
en grogrund tillsammans med tillgängligheten.
Vi inom länkrörelsen är tacksamma över att det finns människor som förstår och
hjälper oss både moraliskt och ekonomiskt. Vi är glada över att det blir fler och fler som
uppskattar vårt ideella arbete. Vi vet att det tar tid att ändra på saker och ting i ett
samhälle, men en sak har vi ”Länkar” klart för oss; Skall vi lyckas att vinna förtroendet
och övertyga en medmänniska som missbrukar alkohol och andra droger, så är det
genom människokärleken som finns i vårt idéprogram och vår gemenskap, som det går
att hjälpa, inte genom tvång.
Den som blir medlem avkrävs inte något nykterhetslöfte, ty av erfarenhet vet vi att ett
sådant löfte, är av intet värde, utan det är en dag i taget som gäller.
Detta kan vi intyga som vecka efter vecka, månad efter månad, år efter år, fått uppleva
idéprogrammets underbara förmåga att ur drogernas ruiner bygga upp nya människor
till ett värdigt liv.
Vi har all anledning att säga: Detta som vi själva gjort, sett och hört och som vi själva
kan ta på, det tror vi på. Detta vill vi med starka stämmor förkunna, så att våra
olycksbröder och systrar som ännu inte hittat vägen bort från missbruket, kan bli
hjälpta såsom vi själva blivit hjälpta!
Låt aldrig glöden falna, låt den flamma som i vårt emblem. I De Fria Sällskapen
Länkarna får vi en möjlighet att vända på livet och se en ljusare framtid växa fram.
Våra Riksträffar har en stor betydelse för denna vår samhörighet, till ett drogfritt och
människovärdigt liv.
Riksträffen i Borås hade samlat 240deltagare från 29 sällskap i Sverige
och 5 sällskap från Norge
Det var 54 ombud från Sverige och 9 ombud från Norge
Borås 27 maj 2012
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