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FUNDAȚIA GLOBALĂ TRL 

 

UMANISM 

MITIGAȚIA INEGALITĂȚII   

     Valoarea netă a celor 2437 de miliardari ai lumii depășește suma de 7.7 trilioane de dolari, sumă 

egală cu PIB-ul însumat al 4/5 din țările planetei pe anul 2015. În cartea intitulată The Spirit Level: Why 

Greater Equality Makes Societies Stronger, autorii Richard Wilkinson și Kate Pickett arată că inegalitatea 

duce la creșterea criminalității și a conflictelor naționale și religioase, de aceea lupta împotriva 

inegalității globale este în interesul tuturor, indiferent de statutul social și financiar pe care îl deține 

fiecare dintre noi.  

TRL vine cu o soluție controlată la toate aspectele acestei probleme. 

MIGRAȚIE CONTROLATĂ 

     În ultimii ani problema migrației și a refugiaților a devenit deosebit de acută în Uniunea Europeană. 

Acest lucru se datorează în parte consecințelor războiului și sărăciei, care în mod inevitabil sunt cauzate 

de lipsa de instituții democratice, garanți ai drepturilor și libertăților.  

     TRL dorește să creeze condițiile propice pentru creare unor astfel de instituții și, prin urmare, să 

asigure un venit universal de bază pentru toți cei care au deținut o cetățenie în ultimii 20 de ani. 

DREPTUL LA RELIGIE, GEN ȘI EGALITATE RASIALĂ   

     Simțul de responsabilitate colectivă lipsește în multe țări. TRL dorește să creeze un sistem sustenabil 

prin care fiecare are de câștigat, însemnând faptul că toată lumea are șanse egale și în practică, nu doar 

în teorie. 

FONDURI PENTRU MEDICINĂ 

     Criptomoneda TRL poate fi folosită pentru accesarea serviciilor medicale ca parte a unui program de 

parteneriat TRL la care se vor ralia centre medicale acreditate din întreaga lume.  

LUPTA ÎMPOTRIVA SĂRĂCIEI 

Salariul mediu în cele 35 de țări cu cel mai ridicat salariu mediu (aproximativ 700 milioane de adulți) este 

2408 dolari, în timp ce în 99 de țări cu cel mai scăzut salariu mediu suma este de doar 170 de dolari. 

Odată ce moneda TRL va începe să fie utilizată, țările cu venituri mici și cu un progres scăzut în domeniul 

drepturilor și libertăților vor primi împreună o sumă de până la $445*700 milioane = $311 miliarde. Mai 

bine de 225 de miliarde vor fi îndreptate către programe umanitare și către dezvoltarea principiilor de 

viață conforme secolului 21. Acest lucru ar trebui să aibă un impact direct asupra vieților a peste două 

miliarde de oameni și să ne afecteze indirect pe fiecare dintre noi. 

TERORISMUL E O CONSECINȚĂ A SĂRĂCIEI ȘI LIPSEI DE EDUCAȚIE 

     Sărăcia și lipsa educației de calitate au fost întotdeauna factori cheie care au contribuit la creșterea 

terorismului.  

Unul dintre scopurile TRL este să rezolve problema dezechilibrului în dezvoltarea economică și socială, 

precum și eșecul anumitor țări de a se dezvolta constant, cu scopul suprem de a asigura siguranța 

globală. 
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O LUME PENTRU COPIII NOȘTRI 

     O lume în care mecanismul social global funcționează pentru a proteja proprietatea privată și pe 

individ și în care dreptul de a exprima păreri critice, inclusiv la adresa unor state, nu poate fi considerată 

ilegitimă.  

FONDURI PENTRU EDUCAȚIE 

     Criptomoneda TRL poate fi folosită pentru servicii din domeniul educației ca parte a programului de 

parteneriat TRL la care se pot înscrie organisme educaționale acreditate din întreaga lume. 

 

DREPTURI ȘI LIBERTĂȚI 

DREPTURILE OMULUI 

     TRL este un mecanism social decentralizat care încurajează acțiunea directă asupra problemelor în 

domeniul drepturilor și libertăților din întreaga lume. 

IMPLEMENTARE 

     Factorii care au cel mai mare impact negativ asupra evaluării TRL a unei țări includ evaluări negative 

din partea organizațiilor internaționale de susținere și eșecul sau incapacitatea de a se conforma și de a 

implementa deciziile instanțelor internaționale. 

MECANISME ANTIREPRESIVE 

     TRL împiedică repetarea unor evenimente ca Holocaustul sau represia în masă din timpul URRS-ului, 

în timpul cărora zeci de milioane de oameni au murit. 

PROTECȚIA JURNALIȘTILOR ȘI ACTIVIȘTILOR 

     TRL crează un scut social pentru jurnaliști și activiști care investighează abuzurile împotriva 

drepturilor omului chiar și în zone în care autoritățile locale sunt foarte puternice. Acest lucru are o 

importanță majoră în țările cu nivel subdezvoltat al drepturilor și libertăților. 

FONDURI PENTRU ORGANIZAȚII NON-PROFIT 

     Unul dintre cei mai importanți factori din spatele algoritmilor TRL este media independentă și 

organizațiile non-profit. Fundația TRL va aloca un buget semnificativ pentru a susține aceste organizații 

în întreaga lume. 

ANGAJAMENTUL CIVIC 

     TRL va contesta ideea conform căreia drepturile omului sunt un domeniu rezervat numai activiștilor 

sau care revine în responsabilitatea statelor. Felul în care TRL lucrează încurajează activismul individual 

și face cultura drepturilor omului accesibilă implicării în masă. 
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ECONOMIE 

INVESTIȚII SOCIALE ȘI DE IMPACT 

     Investiția în TRL în stadiile incipiente acordă posibilitatea exclusivă de a face finanțele personale să 

lucreze la nivel global cu scopul de a atinge țeluri în domeniul dezvoltării sustenabile.  

     Acest lucru este filantropie veritabilă, în folosul întregii omeniri. 

4.5 MILIARDE DE OAMENI ÎN SISTEM 

     Numărul utilizatorilor de TRL este egal cu numărul locuitorilor adulți ai planetei. 

VENITUL GLOBAL DE BAZĂ UNIC 

     TRL este un mecanism fundamental pentru cooperare între cetățeni și state într-o economie care 

include inteligența artificială și un venit de bază unic și universal. 

ECONOMIE  4.0 

     Ca și parte a celei de-a patra revoluție industrială, TRL crește tranparența economiei, făcând-o mai 

ușor de prevăzut. Sistemul elimină problema diviziunilor de clasă și potențiala instabilitate politică, 

creând astfel o lume nouă. 

BANII PUBLICI 

      Token of Peace este un produs derivat cu baza tehnologică pentru alocarea finanțelor publice, 

oferind posibilitatea de dezvoltare a ajutorului social public în viitor.  

      Anticipăm faptul că Token of Peace va deveni o oportunitate atractivă de investiție pentru țările 

defavorizate pentru a ridica nivelul de drepturi și libertăți.   

TEHNOLOGIA DE TIP BLOCKCHAIN ȘI CRIPTOMONEDA 

     TRL se bazează pe mecanismul de tip „blockchain”, însemnând că toate operațiunile efectuate vor 

avea un nivel maxim de transparență și control.  

     Token of Peace va trece prin diferite stadii de dezvoltare, scopul final fiind acela de a crea o 

criptomonedă internațională recunoscută de toate țările din lume drept un sistem de plată și de către 

ONU ca o măsură ce sprijină ideea de drepturi și libertăți. 
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