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UNIVERSAL TOKEN OF RIGHTS & LIBERTIES 

     TRL este un mecanism social decentralizat de influență motivațională cu acțiune directă asupra 

provocărilor la adresa drepturilor și libertăților din întreaga lume.  

     Organizația noastră înțelege crearea unei tehnologii pentru stabilirea unui venit minim global care are 

la bază tehnologia de tip „blockchain” a ONU ca și instrument fundamental pentru apărarea drepturilor 
și libertăților în întreaga lume. În prezent proiectul este susținut exclusiv prin munca voluntarilor.   

 

1)    TRL / ONU sprijină implementarea unui venit global de bază necondiționat 

     Acest venit este plătit fiecărui cetățean indiferent de beneficii sau nivelul venitului. Indicatorii care 

influențează suma pe care fiecare o va primi la finalul fiecărei luni sunt legați de nivelul de conformitate 
al fiecăruia vis-a-vis de drepturile și libertățile acordate în țara în care trăiește.  

       În stadiile incipiente folosim datele furnizate de organizații* recunoscute pe plan mondial ca și 

experte în acest domeniu. Fiecare organizație deține informații cuprinzătoare pentru descifrarea 
indicatorilor relevanți. 

* Departamente și divizii ale ONU – Consiliul Europei – Human Rights Watch – Reporteri Fără Frontiere – Freedom House - Parteneriatul 

Internațional pentru Drepturile Omului – Amnesty International - Articolul 19 – OSCE ODIHR – Federația Internațională pentru Drepturile 

Omului - Front Line Defenders - UNICEF – OXFAM – Comitetul Internațional al Crucii Roșii - Grupul Internațional pentru Situații de Criză – 

sistemul inter-american pentru protecția drepturilor omului – Comisia Africană pentru Drepturile Omului și Curtea Africană pentru Drepturile 
Omului 

 

2) TRL este un mecanism social global pentru Organizația Natiunilor Unite (ONU) 

     Misiunea noastră este de a crea un instrument global pentru ONU prin care fiecare persoană să 

înțeleagă valoarea drepturilor și libertăților pe care le deține, fiind astfel motivați să influențeze acei 

indicatori care contează în țările și satele lor. TRL este un mecanism accesibil publicului larg, fără un 

centru privat de management sau de decizie. Acest proiect nu aparține unei singure persoane sau unui 

grup restrâns de persoane care iau decizii în numele tuturor.  

    

     Fiecare va primi un venit de bază unic pentru a fi interesat de ceea ce se întâmplă în jurul său. Nu ai 

rămâne indiferent când un jurnalist este trimis în judecată pentru publicarea în ziar a unui articol despre 

un guvern corupt, sau când un activist pentru drepturile omului este urmărit fiindcă a ajutat un deținut 

politic, sau când cineva este supus discriminării rasiale sau religioase sau pentru alte principii pe care le 

prețuiesc. De asemenea, dacă tu sau cineva apropiat ție ar face parte din unul dintre aceste grupuri, alți 
membri ai societății nu te-ar abandona, pentru că problemele tale devin problemele societății.   

     Acest lucru este important pentru țările cu un nivel scăzut de drepturi și libertăți. Cu toate acestea, 

trăim cu toții pe aceeași planetă și, în consecință, sărăcia și nivelul scăzut al educației stau la baza 

migrației incontrolabile și a terorismului. Din această cauză fenomenul de populism politic, la fel de 
periculos, a început să înflorească în tările dezvoltate.   

     Am compilat o listă cu zone influențate pozitiv de venitul de bază universal (UBI) și nu cunoaștem 

vreo persoană care să nu-și regăsească propriile interese reflectate pe această listă. Aceasta este 

povestea oamenilor de toate profesiile, din toate țările, de pe toate continentele, aparținând tuturor 

religiilor și raselor, iar lista ar putea continua la nesfârșit. Iar tu ești, de asemenea, parte din această 
poveste, la fel ca prietenii, copiii, rudele tale și toți cei apropiați ție. (www.trl-global.org/metagraphic) 
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     Sursă de informații accesibilă nu doar în limba engleză. Ajută la popularizarea TRL/UN și a ideii din 
spatele acestui proiect peste tot în lume (informații în limba ta găsești pe www.trl-global.org/lang) 

 

Token of Peace (Moneda Păcii) va fi distribuită gratuit și va fi oferită fiecărui cetățean adult al lumii. 

     Venitul de bază necondiționat plătit în criptomoneda TRL este bazat pe salariul mediu lunar (valoare 

netă) și pe nivelul de drepturi și libertăți. Valoarea (altfel modificarea fixă a prețurilor) criptomonedei 

TRL este stabilită pe baza următoarei valori: 40% din salariul mediu lunar oficial din țara care distribuie 
TRL. Includerea veniturilor din TRL în datele statistice  ale salariului mediu lunar este interzisă. 

     2020 - TRL este examinat și recunoscut de către ONU ca fiind un instrument fundamental pentru 
apărarea drepturilor și libertăților în întreaga lume . 

 

     Unul dintre mesajele principale de susținere pentru acest tip de proiect este sentimentul umanității 
care este viu în fiecare dintre noi. 

     Desigur, problemele de neconceput referitoare la drepturi și libertăți nu au nicio legătură cu lumea 

modernă: avem mașini care funcționează pe pilot automat, ingineri și oameni de știință care lucrează 

activ la dezvoltarea inteligenței artificiale - dar până acum marea parte a lumii s-a situat într-o așa 

numită „zonă neagră” în ceea ce privește fundația drepturilor și libertăților. Aceasta este și o zonă a 
inegalităților masive care reprezintă o amenințare pentru noi toți și pentru dezvoltarea civilizației . 

     Să le spunem tuturor celor care vorbesc limba ta că în curând totul se va schimba și că fiecare om de 

pe pământ va fi o parte din această schimbare. 

Aici poți găsi valoarea venitului de bază din țara ta:: www.trl-global.org/rate  

Cum funcționează: https://trl-global.org/30 
Vezi limba ta: www.trl-global.org/lang 

 

 

     În prezent suntem implicați activ în alcătuirea unei liste pentru includerea în structura TRL Alliance. 

     Dacă domeniul tău de cercetare coincide cu unul sau mai multe puncte ale TRL Alliance, ne poți scrie 

pentru a solicita să fii inclus în lista preliminară a consilierilor TRL Association and Community (Asociația 

și Comunitatea TRL) - umanism, drepturi și libertăți, economie - specificând domeniul pentru care ești 

interesat. 

     Vă vom contacta fie în momentul în care va începe crearea algoritmului pentru „Token of Peace”, fie 

în momentul în care se vor deschide programele de finanțare pentru mai multe domenii concrete de 

cercetare. Cererile nu depind de țara de rezidență, cetățenie sau cunoașterea de limbi străine (avem o 

comunitate de traducători voluntari) 

TRL Alliance (select the active line) - http://bit.ly/TRL_Alliance_pdf   

Form: http://bit.ly/advisors_form (google form) 
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