
OPEN CONTENT FOR TRANSLATION /// www.trl-global.org/probono 

Translated by TRL Pro Bono friend          ///            Elena Cristina Robe  

 

FUNDAȚIA GLOBALĂ TRL  

 

UMANISMUL 

ATENUAREA INEGALITĂȚII GLOBALE 

     Venitul net a celor 2,473 de miliardari din lume depășește 7,7 trilioane de dolari, sumă egală cu PIB-ul 

a patru cincimi din țările lumii în anul 2015. În cartea lor, The Spirit Level: Why Greater Equality Makes 
Societies Stronger (Nivelul Spiritului: De ce o egalitate mai mare face societățile mai puternice), Richard 

Wilkinson și Kate Pickett demonstrează că inegalitatea conduce la o creștere a criminalității și a 

conflictelor naționale și religioase. De aceea, lupta împotriva inegalității mondiale este în interesul 

nostru, al tuturor, indiferent de statutul nostru social sau financiar. 

TRL oferă o soluție controlată a tuturor aspectelor acestei probleme.  

MIGRAȚIA GESTIONATĂ 

     Problema migrației și a refugiaților a fost deosebit de acută în UE în ultimii ani. Aceasta este, în parte, 

o consecință a războiului și a sărăciei, care neîndoielnic sunt cauzate de  lipsa instituțiilor democratice și 

a drepturilor și libertăților pe care acestea le generează. 

     TRL creează premisele pentru înființarea unor astfel de instituții și asigură, de asemenea, un venit 

universal pentru toți cei care au devenit cetățeni în ultimii 20 de ani. 

DREPTUL LA RELIGIE, RĂZBOI ȘI EGALITATE RASIALĂ    

Un mijloc de asigurare a responsabilității colective care lipsește în multe țări. TRL creează un sistem 

durabil în care toată lumea are o miză, ceea ce înseamnă că toată lumea are șanse egale nu doar în 

teorie ci și în practică. 

FINANȚAREA MEDICINEI 

    Criptomoneda TRL poate fi cheltuită pentru servicii medicale ca parte a programului global de 

parteneriat TRL, în care se vor înscrie centre medicale acreditate din întreaga lume. 

LUPTA ÎMPOTRIVA SĂRĂCIEI 

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

este de 2408 de dolari, iar în cele 99 de țări cu cel mai mic salariu mediu cifra este de numai 170 de 

dolari. Odată ce TRL începe să fie utilizat, țările cu venituri reduse și progrese lente în domeniul 
drepturilor și libertăților vor primi totodată și o majorare de la fondul local al TRL de până la 445 * 700 

de milioane de dolari = 311 de miliarde de dolari. Peste 225 de miliarde de dolari vor fi direcționate 

către programe umanitare și către dezvoltarea fundamentelor vieții în secolul XXI. Acest lucru ar trebui 

să aibă un impact direct asupra vieții a peste două miliarde de persoane și să ne afecteze pe toți în mod 

indirect. 

TERORISMUL CAUZAT DE SĂRĂCIE ȘI DE LIPSA DE EDUCAȚIE 

     Sărăcia și lipsa unei educații de înaltă calitate au fost întotdeauna factorii cheie care au contribuit la 

creșterea terorismului. 

Unul dintre obiectivele TRL-ului este de a rezolva problema dezechilibrului din dezvoltarea socială și 

economică. Totodată TRL vrea să găsească soluții care  să înlăture eșecul anumitor țări de a se dezvolta în 

mod constant, scopul final al TRL fiind asigurarea securității globale. 
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O LUME ÎN CARE COPIII NOȘTRI SĂ TRĂIASCĂ 

O lume în care un mecanism social funcționează la nivel global pentru a proteja proprietatea privată și 

individul și în care dreptul de a exprima opinii critice, inclusiv la adresa statelor, nu poate fi niciodată 

clasificat ca o infracțiune. 

FINANȚAREA EDUCAȚIEI 

     Criptomoneda TRL poate fi cheltuită în cadrul serviciilor educaționale ca parte a programului global 

de parteneriat TRL în care se vor înscrie organizații educaționale acreditate din întreaga lume. 

 

DREPTURILE ȘI LIBERTĂȚILE 

DREPTURILE OMULUI 

     TRL este un mecanism social descentralizat care încurajează acțiunile directe asupra provocărilor 
existente la nivel mondial în domeniul drepturilor și libertăților.  

 

IMPLEMENTAREA 

     Factorii care au cel mai mare efect negativ asupra ratingului TRL al unei țări includ evaluări le slabe din 

partea organizațiilor globale de susținere și nerespectarea deciziilor instanțelor internaționale. 

MECANISMUL ANTIREPRESIV  

     TRL împiedică repetarea unor evenimente precum Holocaustul sau represiunile în masă din fosta 

URSS, în care au murit zeci de milioane de oameni. 

PROTECȚIA JURNALIȘTILOR ȘI A ACTIVIȘTILOR 

     TRL creează un scut social pentru jurnaliștii și activiștii care investighează abuzurile legate de 

drepturile omului, chiar și în locurile în care autoritățile locale au o putere foarte mare, aspect ce are o 

importanță critică în țările cu drepturi și libertăți nedezvoltate. 

FINANȚAREA ONG-urilor 

    Unii dintre cei mai importanți factori cate determină modul în care funcționează algoritmii TRL sunt 

mass-media independentă și organizațiile non-profit. Fundația globală TRL va aloca un buget 

semnificativ pentru susținerea acestor organizații din întreaga lume.  

ANGAJAMENTUL CIVIC 

   TRL va contesta ideea preconcepută că drepturile omului sunt doar problema activiștilor sau doar 

responsabilitatea statelor. Modul în care funcționează TRL încurajează activismul individual și face ca 

cultura drepturilor omului să fie deschisă implicării în masă.  

 

ECONOMIA 

IMPACTUL / INVESTIȚIILE SOCIALE 

   Investiția în TRL într-un stadiu incipient oferă oportunitatea exclusivă ca finanțările tale să funcționeze 

la nivel global pentru a atinge obiectivele în domeniul dezvoltării durabile. Aceasta este o filantropie 

autentică pentru binele întregii omeniri. 
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4.5 DE MILIARDE DE OAMENI ÎN SISTEM 

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

VENITUL DE BAZĂ GLOBAL NECONDIȚIONAT 

     TRL este un mecanism fundamental pentru cooperarea dintre cetățeni și state într-o economie care 

include inteligența artificială și un venit de bază universal. 

ECONOMIA 4.0 

     Ca parte a celei de-a patra revoluții industriale, TRL mărește transparența economiei și o face mai 

previzibilă. Sistemul elimină problemele legate de diviziunile de clasă și potențiala instabilitate politică, 

creând astfel o nouă lume. 

BANII PUBLICI 

Simbolul păcii este un produs derivat care are o bază tehnologică pentru alocarea finanțelor publice și o 

opțiune pentru dezvoltarea bunăstării sociale publice în viitor.  

Se anticipează că simbolul păcii va fi o opțiune atractivă de investiții pentru țările defavorizate pentru a 

îmbunătăți nivelul drepturilor și libertăților. 

BLOCKCHAIN & CRIPTO 

    TRL se bazează pe blockchain, ceea ce înseamnă că nivelul de transparență și control al tuturor 

operațiunilor efectuate va fi maximizat. Simbolul păcii va trece prin mai multe etape de dezvoltare, 

scopul final fiind acela de a crea o criptomonedă internațională recunoscută de toate țările lumii ca un 
sistem de plăți și recunoscută de către ONU ca o măsură a drepturilor și libertăților. 
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