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UNIVERSAL TOKEN OF RIGHTS & LIBERTIES 

BINEFĂCĂTORI/SIMPATIZANȚI/ AVOCAȚI ȘI SUPORTERI AI CAUZEI 

     Suntem responsabili cu crearea unei coaliții internaționale a apărătorilor drepturilor omului, 

jurnaliștilor, economiștilor, gânditorilor și specialiștilor în IT. Scopul nostru e de a genera un mecanism 

social de promovare a implementării drepturilor și principiilor de aderare la libertate bazate pe investiții 

sociale, de impact și algoritmilor economici 4.0 în conformitate cu principiul unui venit universal de 

bază. 

  

     Extindem tuturor invitația de a ne sprijini în efortul de implementare a tehnologiilor de ultimă 

generație pentru promovarea drepturilor și libertăților omului, precum și a proiectului TRL. 

  

     Este important să punem proiectul TRL în agenda curentă. Avem nevoie de oameni care să vorbească 

public și deschis despre necesitatea unui asemenea instrument global. Pentru unii este vorba despre 

venitul universal de bază, pentru alții despre drepturi și libertăți, sau despre contribuția la crearea unui 

mediu de viață mai sigur și mai bun pentru copiii lor.  

     Prin proiectul nostru creăm în primul rând un mecanism social. Secolul 21 este un secol în care 

omenirea trebuie să se îmbunătățească și să se perfecționeze mai degrabă din punct de vedere social 

decât militar. Campania TRL este un proiect public activ. 

  

     Avem nevoie de consilieri din domeniul științific care să spijine TRL Alliance, comunitatea noastră 

globală de cercetare. Desigur, organizațiile care își vor arăta susținerea față de noi pot desemna 

reprezentanți pe post de consilieri sau chiar ambasadori în organizația noastră; de asemenea, aceste 

organizații pot, la rândul lor, să recomande consilieri pentru orice domeniu și să participe la formarea 

infrastructurii necesare implementării ideilor pe care se bazează proiectul TRL.  

     De altfel, oricine poate participa la crearea și dezvoltarea proiectului TRL. Este necesar ca întreaga 

lume să se implice în crearea unei lumi bazate pe egalitate și pe o gândire liberă.  

     Probabil că nu ai prea mult timp pentru noi (iar acest lucru este de înțeles), dar faptul că lumea are 

nevoie de un mecanism social precum TRL este un lucru dovedit. Aceasta nu aduce cu sine pierderea 

reputației, mecanismul pe care noi îl promovăm fiind unul cu adevărat necesar, atât pentru țările în curs 

de dezvoltare, cât și pentru cele dezvoltate, pentru cei bogați, cât și pentru cei săraci și pentru cei din 

clasa de mijloc. 

  

     Un adevărat venit universal de bază nu ar trebui să fie supus guvernelor sau regimelor de guvernare 

(dar ar trebui să respecte statele, așa cum face și TRL), drept urmare nu ar trebui să ne așteptăm ca 

politicienii să fie cei care preiau inițiativa sau să ne bazăm pe ei pentru asta. O coaliție a activiștilor, 

apărătorilor drepturilor omului, jurnaliștilor și binefăcătorilor, simpatizanților, avocaților și suporterilor 

cauzei este suficientă pentru a căpăta vizibilitate.  
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