Connexions
Connexion - www.connexions.org- là một thư viện và kho lưu trữ trực tuyến về các
phong trào biến đổi xã hội của Canada. Dự án phi lợi nhuận này cũng duy trì một danh bạ
điện tử toàn diện bao gồm các tổ chức phi chính phủ và hiệp hội của Canada và quốc tế.
Được thành lập vào năm 1975 với mục đích trở thành một kho lưu trữ thông tin quốc gia
cho những nhà hoạt động về đói nghèo ở nông thôn và thành thị, dự án này ban đầu có
tên gọi là Dịch vụ Chia sẻ Thông tin Canada, đến năm 1978 đổi tên thành Connexions
nhằm nhấn mạnh mục tiêu kết nối các nhà hoạt động cộng đồng với nhau và với những
nguồn thông tin, ý tưởng cùng các vấn nạn nổi bật. Phạm vi của Connexions cũng được
mở rộng để bao gồm cả quyền của người bản địa, sự phát triển của thế giới thứ ba, bình
đẳng giới, hòa bình, nhân quyền cùng nhiều vấn đề khác. Dự án này phổ biến thông tin
qua bản tin Connexions Digest bao gồm những tin tức được chắt lọc từ tài liệu của cộng
tác viên toàn quốc và được sắp xếp theo từng chủ đề cụ thể.
Connexions được đăng ký với vai trò là một tập đoàn phi lợi nhuận có tên pháp lý là Kho
Lưu trữ và Thư viện Connexions (Connexions Archive and Library).
Trong hai thập kỷ đầu, Connexions được phát hành dưới định dạng bản in - xuất bản hơn
4.000 bài tóm tắt các tài liệu, bài báo, báo cáo và các đầu sách cũng như hồ sơ của nhiều
tổ chức. Trong quá trình đó, dự án dần trở thành một công cụ kết nối và nguồn tin chủ
chốt cho các nhà hoạt động và nghiên cứu về công lý xã hội tại Canada.
Trong những năm 1980 và 1990, Connexions đã xuất bản The Connexions Annual nhằm
cung cấp nguồn tham khảo cho những phong trào xã hội và môi trường. Các ấn phẩm The
Connexion Annual bao gồm nhiều bài viết trình bày về thách thức mà các phong trào trên
phải đối mặt cùng nhiều danh sách tổng hợp tài liệu, hồ sơ và danh bạ của các tổ chức
đang đấu tranh giành thay đổi. Ấn phẩm cuối cùng được xuất bản vào năm 1994.
Giữa những năm 1990, Connexions chuyển sang hình thức trực tuyến. Vừa cập nhật các
tài liệu mới của cả Canada và quốc tế lên thư viện trực tuyến của mình, Connexions vừa
liên tục số hóa lượng dữ liệu đã và đang được phát hành dưới hình thức in ấn. Hiện tại,
Connexions Online - www.connexions.org - đang quản lý một thư viện trực tuyến bao
gồm 40.000 tài liệu liên quan đến nhân quyền, quyền tự do dân sự, công lý, các chủ nghĩa
kinh tế mới, dân chủ hóa, bình đẳng giới, quyền của người đồng tính và song tính, quyền
của người bản xứ, lối sống và vấn nạn môi trường. Tuy hầu hết các bài viết đều bằng
tiếng Anh, có một lượng lớn vẫn được phát hành dưới nhiều ngôn ngữ khác như tiếng
Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Bồ Đào Nha và tiếng Ba Lan.
Thư viện Connexions là một trong những kho lưu trữ về biến đổi xã hội với chỉ mục thủ
công lớn nhất trên thế giới. Ngoài việc sử dụng phương pháp Library of Congress và
Dewey Decimal để phân loại chủ đề , Connexions còn tận dụng một cơ sở dữ liệu kiểm
soát từ vựng bao gồm hơn 20.000 chủ đề được hợp tác phát triển bởi Connexions và dự
án Sources (www.sources.com) - một danh bạ toàn diện cho những người phát ngôn và

chuyên gia tại Canada. Trang web của Connexions cũng sở hữu một Danh bạ Connexions
riêng, tới thời điểm hiện tại bao gồm hơn 1.000 tổ chức được tạo chỉ mục dưới hơn
10.000 chủ đề.
Connexions cũng duy trì chức năng Lịch Connexions nhằm liệt kê những sự kiện liên
quan đến biến đổi xã hội.
Connexions xuất bản một lượng lớn tài liệu về mối quan hệ giữa Israel và Palestine cung cấp nguồn tài nguyên thông tin cho “những người tin rằng giải pháp cho xung đột
chỉ có thể được xây dựng trên nền tảng công lý, bình đẳng, sự tôn trọng nhân quyền, tôn
trọng lẫn nhau và chấm dứt sự chiếm đóng của Israel trên lãnh thổ Palestine”.
Connexions cũng bảo tồn nhiều bộ sưu tập các ấn phẩm chuyên ngành khác, bao gồm
tuyển chọn các bản tuyên ngôn chính trị từ năm 1949 đến nay.
Connexion lưu trữ toàn bộ thông tin của The Red Menace - một bản tin xã hội chủ nghĩa
tự do được xuất bản bởi Libertarian Socialist Collective từ năm 1967 đến năm 1980 cùng Seven News - một tờ báo cộng đồng tân tiến được thành lập bởi các nhà hoạt động
nằm ở phía Đông trung tâm thành phố Toronto.

Quan điểm Chính trị
Connexions đi theo xu hướng chính trị cánh tả đa nguyên - tức là bao gồm nhiều quan
điểm chính trị đa dạng theo chủ nghĩa tiến bộ. Các tác giả của Connexions đều đồng
thuận với quan điểm: “Tuy xu hướng chính trị của chúng tôi được phản ánh qua các bài
viết được đăng lên Connexions, chúng tôi sẽ nỗ lực để bao gồm nhiều tài liệu với quan
điểm khác nhau và đề xuất nhiều mục tiêu cùng chiến thuật đa dạng trong phạm vi lựa
chọn của mình. Chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp những tóm tắt mang tính khách quan về
nghiên cứu của mình cho độc giả nhằm giúp họ tự hình thành quan điểm của mình”.
Connexions xác định rõ những nguyên tắc của mình trong việc lựa chọn tài liệu cho Thư
viện Connexions. Những nguyên tắc này bao gồm cam kết vững chắc đối với tự do dân
sự, nhân quyền, tự do ngôn luận, tự do báo chí, chủ nghĩa thế tục và dân chủ. Connexions
công khai phản đối các hình thức kiểm duyệt hay phân biệt đối xử và đàn áp dựa vào giới
tính, khuynh hướng tình dục, sắc tộc và chủng tộc.

Tuyên bố
“Connexions được thành lập để hỗ trợ các cá nhân và đoàn thể đấu tranh cho tự do và
công lý. Chúng tôi duy trì và cung cấp một hồ sơ toàn diện về lý thuyết và thực tiễn cho
những con người đang đấu tranh chống áp bức và cho thay đổi xã hội. Chúng tôi tin rằng
càng biết nhiều về những thách thức, chiến thắng, thất bại và những cá nhân tham gia vào
chúng trong quá khứ, ta càng có khả năng hiện thực hóa một thế giới mới tốt đẹp hơn.

Connexions sở hữu một kho lưu trữ các đầu sách và tài liệu (Kho Lưu trữ Connexions) và
tham gia vào một dự án đang được tiến hành nhằm xây dựng và mở rộng một kho lưu trữ
điện tử cho các tài liệu kỹ thuật số. Chúng tôi cũng đang nỗ lực để bao gồm cả những tài
liệu cung cấp nhiều góc nhìn và cách tiếp cận đa dạng với biến đổi xã hội mà vẫn dựa
trên sự ủng hộ dân chủ, tự do dân sự, tự do ngôn luận, nhân quyền, chủ nghĩa thế tục,
bình đẳng, công bằng kinh tế, trách nhiệm với môi trường và bảo tồn cộng đồng.
Chúng tôi là những nhà hoạt động theo chủ nghĩa quốc tế. Nhưng với tư cách là một dự
án có trụ sở tại Canada, chúng tôi đặc biệt xây dựng một bộ sưu tập chuyên sâu cho các
tài liệu cùng hồ sơ của những tổ chức hoạt động của Canada.”

Tuyên ngôn Giá trị
Chúng tôi tin vào...
1. Giá trị của việc bảo tồn lịch sử của các phong trào đại chúng vì công lý và việc phổ cập
chúng cho thế hệ mới.
2. Tầm quan trọng của việc giữ cho những ký ức, trải nghiệm, chiến lược, thành công,
thất bại và tầm nhìn của những chiến binh vì công lý luôn sống động để thế hệ tương lai
có thể được truyền cảm hứng và tiếp nối những hành động đó.
3. Quan điểm rằng lịch sử là của người dân. Quan điểm này cho rằng ta cần lưu giữ ký ức
và lịch sử của những cuộc kháng chiến vẫn được thực hiện dù phải đối mặt với sức ép
chính trị cho rằng thay đổi là không cần thiết, rằng: “phản kháng là vô ích”.
4. Tầm quan trọng của việc đa dạng hóa những cách tiếp cận đối với biến đổi xã hội và
công lý. Chúng tôi đặt mục tiêu phổ cập đến độc giả những tài liệu mang nhiều quan
điểm và cách tiếp cận phong phú.
5. Giá trị của sự hiểu biết về lịch sử: hiểu rằng trong nhiều thế kỷ, con người đã luôn đấu
tranh cho một thế giới tốt đẹp hơn và biết về những thách thức họ gặp phải cùng cách họ
vượt qua chúng.
6. Giá trị của việc truyền lại kinh nghiệm và tri thức của những thế hệ đi trước cho những
nhà hoạt động hôm nay và ngày mai. Đó là những sợi chỉ thiết yếu nhằm dệt nên tấm vải
thành công cho những phong trào thay đổi xã hội trong tương lai.
7. Tầm quan trọng của việc chia sẻ cũng như bảo tồn thông tin. Mục tiêu của chúng tôi là
phổ biến một cách rộng rãi nội dung kho lưu trữ dưới nhiều định dạng cùng ngôn ngữ
nhất có thể.

8. Sự kết nối giữa những xã hội khác nhau. Để mọi người hành động cục bộ và tư duy
toàn cầu, họ cần được biết về hoàn cảnh sống của những người ở nơi khác và cách họ cố
gắng để đem lại thay đổi.
9. Giá trị của dân chủ, tự do dân sự, tự do ngôn luận, nhân quyền, chủ nghĩa thế tục, bình
đẳng, công bằng kinh tế, hệ sinh thái và sự tạo lập cùng giữ gìn cộng đồng - những giá trị
mà chúng tôi tìm cách hỗ trợ thông qua Lưu trữ Connexions.

Địa điểm
Văn phòng Connexions và Kho Lưu trữ Connexions được đặt tại hai trụ sở riêng biệt
trong trung tâm thành phố Toronto, Canada. Điều phối viên của dự án Connexions là Ulli
Diemer [ https://www.connexions.org/CxLibrary/Docs/CxP-Diemer_Ulli.htm ]
Đường link:
Website của Connexions: www.connexions.org
Trang chủ Kho Lưu trữ Connexions: www.connexions.org/CxArchive.html

