Connexions
Connexions - www.connexions.org - este atât biblioteca centrală online cât și arhiva
mișcărilor pentru schimbare socială din Canada. Proiectul non-profit conține, de
asemenea, un registru complex al asociațiilor canadiene și internaționale și al ONGurilor.
Fondat în 1975 ca un centru național de informare pentru activiștii locali implicați în
probleme legate de sărăcia urbană și rurală, proiectul a fost inițial numit Serviciul
Canadian de Schimb de Informații. Numele a fost schimbat în Connexions în 1978 pentru
a identifica mai clar obiectivul proiectului orientat spre acțiune de a conecta activiștii
locali între ei și de asemenea de a facilita accesul acestora la informații, idei și subiecte
de interes. Obiectivul proiectului s-a extins pentru a include drepturile populatiei native,
dezvoltarea lumii a treia, emanciparea femeilor, lupta pentru pace, drepturile omului,
precum și alte subiecte de interes. Proiectul a diseminat informații prin intermediul
buletinului informativ Connexions Digest, care a primit documente și materiale de la
participanți din întreaga țară pe care le-a adaptat într-un format rezumat și le-a indexat
după subiect.
Connexions este înregistrată ca o corporație non-profit cu numele legal Connexions
Archive and Library (Arhiva și Biblioteca Connexions). Bazată pe resurse tipărite pentru
primele două decenii ale existenței sale, Connexions a publicat mai mult de 4.000 de
rezumate ale conținutului documentelor, articolelor, rapoartelor și cărților, precum și
profilurile organizațiilor și proiectelor, devenind pe parcurs un instrument cheie de
resurse și rețele pentru activiștii și cercetătorii canadieni preocupați de problemele de
justiție socială.
În anii 1980 și 1990 a publicat The Connexions Annual (Jurnalul Colectiv Anual
Connexions), o colecție de texte distribuită pe scară largă referitoare la alternative
sociale și de mediu. The Connexions Annual combina articole abordând subiecte actuale
de interes public legate de mișcările pentru schimbările sociale cu liste de resurse și listări
extinse de registre și profiluri de grupuri locale ce lucrau pentru schimbare. Ultima ediție
tipărită a Connexions Annual a apărut în 1994.
La mijlocul anilor 1990, Connexions s-a mutat în mediul online, adăugând sistematic noi
resurse, canadiene și internaționale, la biblioteca sa online, urmărind în același timp un
program continuu de digitalizare a colecției sale în continuă creștere de resurse tipărite.
Connexions Online - [www.connexions.org] - găzduiește acum o bibliotecă online de mai
mult de 40.000 de documente legate de drepturile omului, libertățile civile, justiție
socială, alternative economice, democratizare, aspecte feministe, drepturi homosexuale și
bisexuale, subiecte legate de Primele Națiuni și popoarele native, stiluri de viață
alternative, și probleme de mediu. Cele mai multe dintre articole sunt în limba engleză,
dar un număr tot mai mare de articole sunt disponibile în alte limbi, ar fi franceză,
spaniolă, germană, portugheză și poloneză.

Biblioteca Connexions este una dintre cele mai mari, dacă nu cea mai mare arhivă
existentă indexată de om, a documentelor referitoare la schimbarea social. În plus față de
utilizarea clasificării după subiect a Bibliotecii Congresului și a Sistemului Zecimal
Dewey, Connexions folosește, de asemenea, o bază de date special concepută cu
vocabular controlat, cu peste 20.000 de titluri, dezvoltată de Connexions în asociere cu
Sources [www.sources.com], registrul canadian al experților și purtătorilor de cuvânt.
Registrul Connexions, o resursă separată, de asemenea disponibilă pe site-ul Connexions,
afișează acum mai mult de 1.000 de organizații, indexate sub mai mult de 10.000 de
subiecte.
Connexions cuprinde, de asemenea, Calendarul Connexions ce afișează evenimente
legate de schimbările sociale. Connexions produce o compilație extinsă de materiale
despre Israel și Palestina, oferind resurse pentru "cei care cred că o soluție a conflictului
este posibilă numai pe baza justiției, egalității, respectării drepturilor omului,
recunoașterii reciproce și a încetării ocupației teritoriilor palestiniene de către Israel".
Connexions păstrează alte colecții specializate, inclusiv o selecție de manifeste politice
din 1649 până în prezent. Connexions găzduiește arhiva completă a The Red Menace
(Amenințarea Roșie), un buletin informativ socialist libertarian publicat între 1976 și
1980 de către Colectivul Socialist Libertarian, precum și o arhivă a Seven News, un ziar
comunitar progresist fondat de activiștii comunității din centrul orașului Toronto.
Orientarea politică
Connexions descrie orientarea sa politică drept pluralism de stânga, ceea ce înseamnă că
include o diversitate de opinii pe partea progresivă a spectrului politic. În recomandările
scriitorilor se menționează că "prejudecățile noastre se reflectă în lucrările pe care le
selectăm pentru includerea în Connexions, dar în cadrul recomandărilor noastre de
selecție, ne străduim să includem materiale care au puncte de vedere diferite și care
propun o varietate de obiective și strategii. Încercăm să le oferim cititorilor noștri
rezumate neutre ale lucrărilor pe care le rezumăm, lăsând cititorii să-și formeze propriile
judecăți." Connexions identifică cu adevărat principiile generale care ghidează deciziile
sale cu privire la tipurile de materiale selectate pentru a fi incluse în Biblioteca
Connexions. Principiile Connexions includ un angajament puternic față de libertățile
civile, drepturile omului, libertatea de exprimare, libertatea presei, secularism, și
principiile democratice. Connexions se declară împotriva cenzurii și tuturor formelor de
discriminare și opresiune bazată pe sex, orientare sexuală, etnie sau rasă.
Misiune declarată
"Connexions există pentru a sprijini persoanele și grupurile care lucrează pentru libertate
și justiție socială. Lucrăm pentru a menține și a pune la dispoziție o evidență a teoriei și a
activității practice a oamenilor care luptă împotriva opresiunii și pentru schimbările
sociale. Noi credem că, cu cât știm mai multe despre luptele, victoriile și înfrângerile din
trecut, și despre cei care au luat parte la ele, vom fi cu atât mai bine pregătiți pentru a da
viață unei noi lumi.|

Connexions păstrează o arhivă fizică de cărți și documente (Arhiva Connexions) și este
implicată într-un proiect în curs de desfășurare pentru a construi și extinde o arhivă
digitală de documente indexate. Încercăm să includem o mare varietate de resurse care
reflectă o diversitate de puncte de vedere și abordări ale schimbării sociale în cadrul
mandatului nostru general de sprijin pentru democrație, libertăți civile, libertatea de
exprimare, drepturile universale ale omului, secularismul, egalitatea, justiția economică,
responsabilitatea pentru mediu și crearea și conservarea comunității.
Suntem internaționalisti în orientarea noastră, dar ca un proiect canadian pe bază
dispunem de o colecție deosebit de extinsă de documente și profiluri canadiene ale
organizațiilor activiste canadiene."

Declarația de Valori
Credem .....
1. În valoarea păstrării istoriei mișcărilor de bază pentru justiția socială și a accesibilității
acesteia pentru noile generații.
2. În importanța menținerii în viață a amintirilor, experiențelor, strategiilor, succeselor,
eșecurilor și viziunilor celor care au lucrat pentru dreptate socială de-a lungul anilor,
astfel încât generațiile viitoare să poată învăța de la ele și să fie inspirate de ele.
3. În tradiția "istoriei de jos" – istoria oamenilor – lucrând pentru a păstra vii amintiri ale
rezistenței în fața unei culturi politice care insistă că nu există alternative la modul actual
în care se află lucrurile și că "rezistența este inutilă".
4. În importanța diversității și pluralismului, a consemnării și a punerii la dispoziție a unei
game largi de abordări ale schimbărilor sociale și ale justiției sociale. Ne propunem, în
măsura posibilităților, să includem resurse care să reflecte o varietate de puncte de vedere
și de abordări alternative ale justiției sociale.
5. În valoarea cunoașterii istoriei proprii, în conștientizarea faptului că oamenii de la
nivelurile de bază au lucrat pentru o lume mai bună de multe decenii și în valoarea
învățării despre problemele cu care s-au confruntat și modul în care au încercat să le
rezolve.
6. În valoarea transmiterii experienței și cunoștințelor vârstnicilor și ale altor oameni
activiștilor de astăzi și de mâine. Acestea sunt fire de înțelepciune și experiență care pot fi
țesute în tapiseriile mișcărilor noastre pentru schimbare.

7. În importanța schimbului de informații, precum și a păstrării acestora. Scopul nostru
este de a face conținutul arhivei disponibil unui public cât mai larg, într-o varietate de
formate și limbi.
8. În conectarea oamenilor din locuri diferite. Pentru ca oamenii să acționeze la nivel
local și să gândească la nivel global, îi ajută să știe cu ce oameni din alte locuri au de-a
face și modul în care aceștia încearcă să aducă schimbare.
9. În valorile democrației, libertăților civile, libertății de exprimare, drepturilor universale
ale omului, secularismului, egalității, justiției economice, ecologiei și creării și
conservării comunității, pe care încercăm să o sprijinim prin intermediul Arhivei
Connexions.
Locație
Biroul Connexions și Arhiva Connexions sunt situate în două locații separate în centrul
orașului Toronto, Canada. Coordonatorul proiectului Connexions este Ulli Diemer.
[https://www.connexions.org/CxLibrary/Docs/CxP-Diemer_Ulli.htm]
Link-uri:
Connexions website: www.connexions.org
Connexions Archive home page: www.connexions.org/CxArchive.html

