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UNIVERSAL TOKEN OF RIGHTS & LIBERTIES 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΝΙΑΙΟ ΑΔΕΙΟΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ 

     Το TRL είναι ένας αποκεντρωμένος κοινωνικός μηχανισμός που στοχεύει στην κινητοποίηση 

των πολιτών κάθε γωνιάς του πλανήτη να δράσουν ενάντια στην καταπάτηση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και ελευθεριών.  

     Στόχος μας είναι η αξιοποίηση ενός τεχνολογικού συστήματος -κάνοντας χρήση της 

μεθόδου blockchain- το οποίο θα λειτουργεί σαν ένα είδος ενιαίου επιδόματος εντός του ΟΗΕ, 

με σκοπό την λειτουργία του ως θεσμικό όργανο υπεράσπισης των δικαιωμάτων και 

ελευθεριών των πολιτών όλου του κόσμου.Μέχρι σήμερα, το πρότζεκτ βασίζεται αποκλειστικά 

στις υπηρεσίες των εθελοντών που μας στηρίζουν. 

  

1)    Το TRL είναι ένα είδος Παγκόσμιου Βασικού Εισοδήματος (ΠΒΕ) εντός του ΟΗΕ 

     Το ΠΒΕ (ή αλλιώς βασικό εισόδημα άνευ όρων) κατατίθεται σε όλους τους πολίτες του ΟΗΕ 

ανεξαρτήτως ετέρων παροχών ή ετήσιου εισοδήματος.Οι δείκτες που καθορίζουν το ποσό που 

αντιστοιχεί στον εκάστοτε πολίτη μηνιαίως σχετίζονται άμεσα με την συμμόρφωση του με 

τους κανόνες ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην χώρα του. 

     Στο πρωτογενές αυτό στάδιο χρησιμοποιούμε δεδομένα από παγκοσμίως αναγνωρισμένους 

οργανισμούς* που θεωρούνται ειδικοί στο πεδίο δράσης τους.Κάθε οργανισμός μας παρέχει 

ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών που μας βοηθά στην σωστή ρύθμιση του δείκτη για τον 

εκάστοτε πολίτη. 

*- Διάφορα τμήματα του ΟΗΕ - Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Παρατηρητήριο της Ε.Ε. για τα ανθρώπινα δικαιώματα - Δημοσιογράφοι 

Χωρίς Σύνορα - ΜΚΟ «Freedom House» - ΜΚΟ «International Partnership for Human Rights» - Διεθνής Αμνηστία - ΜΚΟ «Article19» - ΜΚΟ 

«OSCE ODIHR» - Διεθνής Ομοσπονδία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα - ΜΚΟ «Front Line Defenders» - UNICEF - Συνομοσπονδία «OXFAM» - 

Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού - Διεθνής Ομάδα Κρίσεων - Διαμερικανικό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - Αφρικανική 

Επιτροπή για τα δικαιώματα του ανθρώπου και των λαών - Αφρικανικό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών 

2)   Το TRL είναι ένας παγκόσμιος κοινωνικός μηχανισμός που λειτουργεί εντός του ΟΗΕ 

     Σκοπός μας είναι η δημιουργία ενός διεθνούς οργάνου στα πλαίσια του ΟΗΕ μέσω του 

οποίου οι πολίτες θα κατανοήσουν την αξία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών τους, έτσι 

ώστε να κινητοποιηθούν και να ασκήσουν μαζικά την δική τους επιρροή στην κοινωνική ζωή 

της πόλης ή της χώρας τους σε συνάρτηση με τους σημαντικούς αυτούς δείκτες. Το TRL είναι 

ένας μηχανισμός διαθέσιμος για όλους και δεν υπόκειται σε κάποιο ιδιωτικό κέντρο 

διαχείρισης ή λήψης αποφάσεων.Το πρότζεκτ αυτό δεν έχει ιδιοκτήτη, ούτε βασίζεται σε μία 

μονάχα ομάδα ανθρώπων που λαμβάνει αποφάσεις εκ μέρους των πολιτών. 

    

     Όλοι οι πολίτες ανεξαιρέτως θα έχουν την δυνατότητα να λάβουν το επίδομα αυτό από τον 

μηχανισμό• το μόνο που καλούνται να κάνουν για να το κερδίσουν είναι να επιδείξουν 

ενδιαφέρον για την κατάσταση που επικρατεί γύρω τους.Στόχος μας είναι οι πολίτες να 

κινητοποιούνται και να αντιδρούν όταν για παράδειγμα ένας δημοσιογράφος οδηγείται σε 

δίκη επειδή «ξεσκέπασε» μια διεφθαρμένη κυβέρνηση, ή όταν ένας ακτιβιστής διώκεται 
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ποινικά επειδή βοήθησε έναν πολιτικό κρατούμενο, ή ακόμη και σε περίπτωση που ένας 

συμπολίτης τους γίνεται θύμα φυλετικής, θρησκευτικής ή πάσης άλλης φύσεως διακρίσεως.Σε 

περίπτωση, δηλαδή, που εσείς ή κάποιο κοντινό σας πρόσωπο ερχόσασταν αντιμέτωποι με 

μία τέτοια κατάσταση, τα υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας δεν θα έμεναν άπραγα, αφού το 

πρόβλημά του ενός γίνεται αυτόματα πρόβλημα ολόκληρου του κοινωνικού συνόλου. 

     Η σημασία του πρότζεκτ αυτού είναι μεγάλη για χώρες με περιορισμένα δικαιώματα και 

ελευθερίες.Παρόλα αυτά, είμαστε όλοι κομμάτι του ίδιου πλανήτη• ενός πλανήτη όπου τα 

χαμηλά επίπεδα μόρφωσης, σε συνδυασμό με τα υψηλά ποσοστά φτώχειας, έχουν οδηγήσει 

σε ανεξέλεγκτη αύξηση της παράνομης μετανάστευσης και της τρομοκρατίας. Εξαιτίας όλων 

αυτών, το επικίνδυνο πλέον φαινόμενο του λαϊκισμού βρίσκεται σε άνθιση στον πολιτικό χώρο 

πολλών ανεπτυγμένων χωρών. 

     Για τον λόγο αυτό, συνθέσαμε μια λίστα με περιοχές όπου το ΠΒΕ θα μπορούσε να 

καρποφορήσει και, μέχρι σήμερα, δεν έχουμε συναντήσει κάποιον πολίτη που να μην έχει 

αναγνωρίσει τα συμφέροντα που προκύπτουν για εκείνον. Η λίστα αυτή -μία ατελείωτη λίστα 

με ιστορίες απ' όλον τον κόσμο- περιλαμβάνει πολίτες κάθε επαγγέλματος, καταγωγής, 

θρησκευτικής πεποιθήσεως κ.ά.Μπορείτε και εσείς να γίνετε κομμάτι αυτής της ιστορίας! 

Πάρτε μέρος και παρακινήστε τους φίλους σας, την οικογένειά σας, τους συγγενείς σας, τους 

γνωστούς σας και τους γύρω σας να κάνουν το ίδιο (www.trl-global.org/metagraphic)  

     Οι πληροφορίες του πρότζεκτ μας είναι διαθέσιμες σε έναν μεγάλο αριθμό γλωσσών που 

συνεχώς αυξάνονται. Με τον τρόπο αυτό, πολίτες απ' όλον τον κόσμο έχουν την δυνατότητα 

να πληροφορηθούν σχετικά με το TRL και να διαδώσουν την ιδέα του πρότζεκτ σε κάθε γωνιά 

του πλανήτη (δείτε τις διαθέσιμες γλώσσες εδώ: www.trl-global.org/lang) 

 

Το ΠΒΕ θα διανέμεται σε όλους τους ενήλικες πολίτες του κόσμου χωρίς κάποια επιπλέον 

χρέωση. 

     Το βασικό εισόδημα άνευ όρων, το οποίο πιστώνεται σε κρυπτονομίσματα TRL, ρυθμίζεται 

βάσει του μέσου μηνιαίου εισοδήματος, καθώς επίσης και του εύρους των δικαιωμάτων και 

ελευθεριών της εκάστοτε χώρας.Το συσσωρευμένο (ή αλλιώς μη-μεταβλητέο) κρυπτονόμισμα 

TRL υπολογίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω κανόνα: Το καταβλητέο ΠΒΕ ισοδυναμεί με το 

40% του επίσημου μέσου μηνιαίου εισοδήματος της χώρας που καταβάλει το επίδομα.Η 

συλλογή στατιστικών δεδομένων σχετικά με το μέσο μηνιαίο εισόδημα όσων πολιτών έχουν 

λάβει το επίδομα απαγορεύεται ρητά. 

     2020 - Σκοπός μας, το TRL να ελεγχθεί και να αναγνωριστεί από τον ΟΗΕ ως ένα θεσμικό 

όργανο που στοχεύει άμεσα στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών 

σε όλον τον κόσμο. 

 

     Ένα από τα ισχυρότερα μέσα στήριξης του έργου μας είναι η αίσθηση ανθρωπιάς μας διέπει 

όλοι ανεξαιρέτως. 

     Προφανώς, η υπέρμετρη καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε πολλές χώρες του 

κόσμου δεν αρμόζει στην σύγχρονη εποχή που ζούμε, μία εποχή στην οποία διαθέτουμε 

αυτοκίνητα με αυτόματο πιλότο και επιστήμονες που αναπτύσσουν καθημερινά νέα μέσα 
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τεχνητής νοημοσύνης. Κι όμως, μέχρι και σήμερα, ένα μεγάλο κομμάτι του πλανήτη μας 

βρίσκεται σε μια «μαύρη ζώνη» αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές 

ελευθερίες των πολιτών στην χώρα που διαμένουν.Μέσα σε αυτήν την «μαύρη ζώνη» 

παρατηρούνται επίσης τεράστιες διακρίσεις μεταξύ των πολιτών, γεγονός που οδηγεί σε 

ανισότητες που αποτελούν απειλή για την ανάπτυξη του πολιτισμού μας και, κυρίως, την ζωή 

όλων μας. 

     Ας διαδώσουμε σε ολόκληρο τον κόσμο πως σύντομα όλα πρόκειται να αλλάξουν και 

καθένας από εμάς μπορεί να γίνει κομμάτι αυτής της αλλαγής. 

Βρείτε το βασικό εισόδημα της χώρας σας: www.trl-global.org/rate  

Πως λειτουργεί: https://trl-global.org/30  

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην γλώσσα σας: www.trl-global.org/lang  

 

 

     Παράλληλα, συντάσσουμε ενεργά μία λίστα συμβούλων οι οποίοι θα συμμετάσχουν στον 

Συνασπισμό της TRL. 

     Σε περίπτωση που τα ενδιαφέροντά σας ή η έρευνά σας συμπίπτει με κάποιο από τα σημεία 

των βασικών αρχών της Συνομοσπονδίας TRL, τότε μπορείτε να απευθυνθείτε στην ομάδα μας 

και να ζητήσετε να συμπεριληφθείτε στην προκαταρκτική λίστα συμβούλων του Κοινοτικού 

Συλλόγου TRL -μία ομάδα που ασχολείται ενεργά με τον ανθρωπισμό, την οικονομία, τα 

δικαιώματα και τις ελευθερίες των λαών- προσδιορίζοντας την πιθανή κοινοπραξία που θα 

σας ενδιέφερε.  

     Η ομάδα του TRL θα έρθει σε επαφή μαζί σας όταν μπει σε εφαρμογή το πρόγραμμα, ή 

εφόσον ξεκινήσει η έρευνα στα μείζονα πεδία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν αίτηση 

ανεξαρτήτως χώρας διαμονής ή υπηκοότητας. Επιπλέον, η γνώση ξένων γλωσσών δεν κρίνεται 

απαραίτητη, καθώς διαθέτουμε μία ομάδα εθελοντών μεταφραστών που εργάζεται 

καθημερινά για την διάδοση των πληροφοριών του πρότζεκτ μας αφιλοκερδώς. 

 

Συνομοσπονδία TRL: http://bit.ly/TRL_Alliance_pdf  

Αίτηση: http://bit.ly/advisors_form (αίτηση google) 
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