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Fredag 28 augusti  

18.00 Registrering 

Deltagarantal: 75 personer från 7 olika länder. 

 

19.00–19:30 Praktisk information 

Arrangörerna klargjorde att detta var en officiell ”WSO 

approved” konferens vilket innebär att endast WSO godkänt 

material kommer att användas. Det poängterades även att 

försäljning eller marknadsföring av annat material inte får 

förekomma.  

( I brist på översatt WSO material har Finland, som de flesta 

andra europeiska länder, använt sig av egen översatta texter och texter från andra gemenskaper. Vissa 

mötesgrupper har velat behålla gammalt material och därför vill man varar tydlig med vad som gällde 

här. Det fanns också någon ACA medlem som i sin roll som är enskild näringsidkare arrangerat 

workshopweekends och använt ACA:s namn och dessutom tagit rejält betalt). 

 

19:30-21:00 Speaker meeting: Step 1 –”My story” 

 

Vi fick alla göra en kort presentation av oss själva med namn, land och bakomliggande familjeproble-

matik. De flesta talade på engelska. Till de som valde att prata på finska hade man en tolk som över-

satte till engelska.  

 

Reflektion av kvällen: 

Flera personer kom upp till mig efter mötet och hälsade och var väldigt 

glada över att Sverige var representerade. Många påpekade att det aldrig 

kommer några svenskar till ACA event in europé. Den första europeiska 

konferensen som hölls förra året i Riga fanns ingen från Sverige på plats, 

inte heller det första ABVC mötet i Europa som hölls i Danmark. Det 

fanns en nyfikenhet över varför det var så.  

 

Lördag 28 augusti 

 

9:30-11:00 European service meeting with ACA WSO 

ACA WSO hade två representanter på plats. Majbrit från Danmark samt 

Martin från UK. 

Från den Europeiska kommittén fanns fem representanter närvarande.  

Kommitténs sekreterare förde anteckningar så jag kommer inte redogöra 

för hela mötet utan hänvisar till protokollet. 

 

Värt att notera lite extra var dock att:  

 

 WSO poängterade att om man som intergroup har en officiell ACA 

hemsida och använder ACA logga ska det endast finnas ACA 

material där. Precis som hos oss har det funnits ett motstånd från 

vissa grupper att använda det översatta materialet. 

 

 Skypemöte med EU WSO 1 lördagen i varje månad kl 14:00 CET. Adress: ACA@europe. 

 Alla är välkomna att vara med. 

 

 Nytt material ”Flipside to laundrylist” kommer inom kort. 

 

http://repository.adultchildren.org/europe-connection


  

 

12:00- 14:00 Workshop Translation of litterature 
Det var Finlands översättningsansvarige som höll i mötet. Ingen från Danmark var med. Jag försökte 

få samma information från Danmarks representant, men hon hade inte själv varit så aktiv i arbetet och 

kunde bara ge info under några punkter på dagordningen.  

 

 Uppstart - Hur börjar man? 

Både Finland och Danmark har efterlyst översättare bland sina medlemmar via sin hemsida. Båda län-

derna har till att börja med haft många deltagare i översättningsgruppen, men de flesta hoppar av efter 

en tid. Ofta har då varje gruppmedlem tagit på sig ansvar att jobba med en text men i slutändan inte 

gjort någon service alls.  

 

 Välja översättare 

Finland: Alla som ville vara med och översätta fick göra en testöversättning på 

några få sidor som sen översättningsansvarig Heny, har granskat kvaliteten på. 

Ibland har det varit undermåligt och man har bett personen göra service med nå-

got annat istället.  

 

 Arbetssätt  

Finland har översatt efter mottot: As accurate as you can, as freely as you 

must. 

 

o Korrektur och förädling av text. 

Finland: Översättningsansvarig hade agerat granskare och korrek-

turläsare. Översättaren hade skickat in sin text för korrektur. Tex-

ten hade sen bollats fram och tillbaka mellan dessa två roller ca 3-

4 gånger. Nästan varje mening har behövt korrigering av något 

slag. Känsliga översättningar som Traditionerna, Stegen (har över-

satts i verbform) Laundry list, ”special words” som ”reparenting” 

osv har tagit ännu mer tid och övervägande. Så i princip är hela 

BRB översatt och bearbetad av två personer. Det har tagit dem 

fyra år.  

 

o Organiserat versioner 

Finland: Översättningsansvarig Heny poängterar vikten av en 

strukturell ordning i filer. De har haft en mapp för versin1, version 2 osv… 

 

o Keeping the translation unified - One voice 

Finland: Viktigt att all text I slutändan har en röst. Låter lika. Därför har enväldigt 

översättingsansvarig Heny bestämt vad som i slutändan ska gälla. När hela boken var 

översatt lät man en finsklärare läsa och göra en sista språklig granskning.  

 

Danmark lät färdigt material gå ut till alla grupper i landet. Grupperna fick 90 dagar på  

sig att återkoppla med synpunkter. Därefter gjordes en sista korr innan man skickade 

materialet till WSO. Deras översättningsarbete hade stött på många problem på vägen. 

Man hade i början haft en person som tyckte han ägde texten och inte ville lämna över 

den när hans uppdrag var slut.  

 

 

o Problem som uppstod med modersmålet 

Finland: Finskan har många långa ord därför blev det mycket jobb med Typografi och 

få textens omfång balanserad på sidorna. Den finska röda boken har många fler sidor 

än den engelska.  

 

( Noterade också att man i den finska boken inte översatt och lagt in ett register i 

bokens slut) 



  

 

 

o Layoutwork 

Färdig text skickas till WSO för layout. Den kommer sen tillbaks till översättningsans-

varig för att granskas igen. Mycket jobb går här åt till att kolla avstavningar som blivit 

fel.   

 

 Angående färdigt material som skickas till WSO 
Finland fick skicka in ett kapitel i taget till WSO som sen granskade och godkände varje enskilt 

kapitel vart eftersom det blev klart. Så gör man inte längre berättade EU WSO Chairman, då 

det blir för kostsamt. 

 

Vi kommer att skicka hela materialet komplett till Robin WSO:s editor. WSO gör stickprover 

på ca 10 sidor i materialet för att se att det stämmer. Sen layoutas boken och de skicka tillbaks 

ett ”sample” som vi har 3 månader på oss att korra.  

 

OBS Vid första beställningen av böcker är leveransen gratis.  

 

 


