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TOKEN UNIVERSAL DE DIREITOS E LIBERDADES 

     A TRL - Universal Token of Rights & Liberties (Token Universal de Direitos e Liberdades) é um 

mecanismo social descentralizado de influência motivacional, com ação direta contra os desafios nas 

áreas de direitos e liberdades ao redor do mundo. 

     A TRL nos dá uma resposta mais óbvia: no século 21, o principal padrão deve se tornar o indicador de 

direitos e liberdades que possuímos (isso, mais tarde, também incluirá o indicador de ecologia de cada 

país) 

1) A TRL é uma Renda Básica Global Incondicional da ONU(Organização das Nações Unidas) 

     É paga a todos os cidadãos, independentemente de quaisquer benefícios e níveis de rendimento. Os 

indicadores que afetam o valor que você receberá no final do mês estão vinculados ao seu cumprimento 

de direitos e liberdades em seu país. 

     Nos estágios iniciais, estamos usando os dados de organizações reconhecidas universalmente * que 

são especialistas em seu campo. Cada organização apresenta informações abrangentes para decifrar o 

indicador. 

* - Nações Unidas (departamentos e divisões), Conselho da Europa,  Human Rights Watch, Repórteres sem fronteiras,  Freedom 

House,  International partnership for Human Rights (Parceria Internacional para os Direitos Humanos),  Anistia Internacional, 

Artigo19, OSCE-Organization for Security and Cooperation in Europe (Organização para a Segurança e Cooperação na Europa  

)/ ODIHR- Office for Democratic Institutions and Human Rights (Gabinete das Instituições Democráticas e dos Direitos 

Humanos ), Federação Internacional dos Direitos Humanos, Front Line Defenders (Fundação Internacional para a Proteção 

dos Defensores dos Direitos Humanos),   UNICEF, OXFAM,  Comitê Internacional da Cruz Vermelha, International Crisis 

Group, Inter-American System for the protection of human rights (sistema interamericano de proteção dos direitos humanos), 

African Commission on Human and Peoples’ Rights (Comission Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos) e o 

recém-criado African Court on Human and Peoples’ Rights (Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos). 

2) A TRL é um mecanismo social global para a ONU 

    Nossa missão é criar um instrumento global para a ONU, através do qual cada pessoa compreenda o 

valor de seus direitos e liberdades e seja motivada a influenciar esses indicadores importantes em seu 

país e sua comunidade. A TRL é um mecanismo amplamente disponível que não possui um centro de 

gerenciamento privado ou um centro de tomada de decisões. Este projeto não tem um proprietário ou 

um pequeno grupo de pessoas que tomam todas as decisões em nome de todos.    

 

     No momento, o projeto é construído exclusivamente através do trabalho de voluntários, já que não 

podemos considerar a implementação de um mecanismo tão humano que seja um desenvolvimento da 

civilização, se requer dinheiro. Pelo menos não nos primeiros estágios. 

 

     Todos receberiam uma renda básica por estarem interessados no que está acontecendo ao seu redor. 

Você não deve ignorar quando um jornalista está sendo julgado por publicar uma reportagem sobre um 

governo corrupto no jornal, ou quando um ativista de direitos humanos está sendo perseguido por 

ajudar um prisioneiro político, ou quando alguém está sendo alvo de discriminação racial ou religiosa, 

ou por outros princípios que eles possam ter. Mas se você mesmo ou alguém próximo a você se 

enquadra em um desses grupos, outros membros da sociedade também não o deixariam abandonado, 

porque seu problema se torna o problema da sociedade. 

     Isto é importante para países com um baixo nível de direitos e liberdades. No entanto, vivemos em um 

planeta e, assim sendo, a pobreza e os baixos níveis de educação são as raízes da migração incontrolável 
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e do terrorismo. Por causa disso, o fenômeno não menos perigoso do populismo político está começando 

a florescer nos países desenvolvidos. 

     Nós compilamos uma lista de áreas que são afetadas positivamente por uma  UBI - Universal Basic 

Income (Renda Básica Universal) social, e não conhecemos nenhuma pessoa que não se identificaria com 

seus próprios interesses nessa lista. Esta é uma história sobre pessoas de todas as profissões, países e 

continentes, de todas as religiões e cores da pele ... a lista é interminável e tem tudo nela. E você também 

faz parte dessa história; bem como seus filhos, amigos, parentes e qualquer pessoa próxima a você. 

(www.trl-global.org/metagraphic (Versão em inglês. Veja a sua linguagem www.trl-global.org/lang) 

 

Token of Peace (O Token da Paz) seria distribuído gratuitamente e seria dado a todos os cidadãos adultos 

da Terra. 

    O rendimento básico incondicional pago em TRL criptomoeda é baseado no salário médio mensal 

(líquido) e no nível de direitos e liberdades. O acréscimo da TRL criptomoeda é produzido com base no 

seguinte valor: 40% do salário mensal médio oficial no país que distribui a TRL. É proibida a inclusão do 

rendimento dos cidadãos do TRL em dados estatísticos do salário médio mensal. 

     2020 - A TRL é examinada e reconhecida pelas Nações Unidas como um instrumento fundamental 

para a defesa dos direitos e liberdades em todo o mundo. 

 

Uma das principais mensagens de apoio a tais projetos é o sentido da humanidade, que vive em cada 

um de nós. 

      Evidentemente, os inacreditáveis problemas com direitos e liberdades não estão de forma alguma 

ligados ao mundo moderno: agora temos carros com piloto automático; engenheiros e cientistas estão 

desenvolvendo ativamente o campo da inteligência artificial - mas até agora, uma grande parte do 

mundo tem se situado em uma "zona negra" em termos de fundamentos básicos de direitos e 

liberdades. Esta é também uma zona de enorme desigualdade, que representa uma ameaça para todos 

nós e para o desenvolvimento da civilização. 

      Vamos dizer a quem fala a sua língua, que em breve tudo vai mudar e que cada pessoa na Terra fará 

parte dela. 

  

Todos os documentos: https://www.trl-global.org/probono (Versão em inglês) 
Veja sua linguagem: www.trl-global.org/lang 

 

 

Estamos formulando ativamente uma lista de assessores para inclusão na estrutura da TRL Alliance 

(Aliança TRL). 

      Se os seus interesses de investigação se alinharem com um ou mais dos pontos da TRL Alliance, pode 

escrever à equipe da TRL com um pedido para ser incluído na lista preliminar de conselheiros da 

Associação e da Comunidade da TRL (Humanismo; Direitos e Liberdades; Economia), especificando a Joint 

Venture em que você está interessado. 

      Estaremos em contato quando o desenvolvimento dos algoritmos do Token of Peace começar, ou 

quando os programas de financiamento para áreas concretas de pesquisas futuras forem abertos. As 
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candidaturas não dependem do país de residência, cidadania e conhecimento de línguas estrangeiras 

(temos uma comunidade de tradutores da TRL Pro Bono) 

TRL Alliance (selecione a linha ativa) - http://bit.ly/TRL_Alliance_pdf 

Formulário: http://bit.ly/advisors_form (formulário do google) 
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