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Vídeň bude hostit šestý ročník Schwarzeneggerova
klimatického summitu
Arnold Schwarzenegger se opět vrací do Vídně. V úterý 14. června zde už pošesté uspořádá
klimatickou konferenci Austrian World Summit. Mezi účastníky nebudou chybět ani dva nejvyšší
obránci klimatu z Evropy a USA.
Letošní klimatické setkání v císařské rezidenci Hofburg uprostřed Vídně se částečně vrací k Summitu
Země, který se pod záštitou OSN konal přesně před 30 lety v brazilském Rio de Janeiro. Nadcházející
konference pod taktovkou v Rakousku narozeného hollywoodského herce a bývalého kalifornského
guvernéra Arnolda Schwarzeneggera zdůrazní, že navzdory řadě slibů a proslovů i nadále nachází
k nárůstu emisí a znečišťování se stále dramatičtějšími následky. Schwarzeneggerova konference chce
vyslat signál světové veřejnosti, že navzdory nelehké situaci v ochraně klimatu i ve stínu války v Evropě
stále existuje naděje na mír a udržitelnou budoucnost, které může lidstvo společně dosáhnout. Účastníci
vídeňské konference proto budou hovořit o cestách, jak vytyčených cílů dosáhnout.
Hlavními řečníky Austrian World Summitu 2022 budou viceprezident Evropské komise zodpovědný za
Zelenou dohodu pro Evropu Frans Timmermans a nejvyšší představitel americké Agentury pro ochranu
životního prostředí Michael S. Regan. Podle Schwarzeneggera se jedná o nejvýznamnější představitele
ochrany klimatu v Evropě a Americe. Vedle nich vystoupí i řada politiků, zástupců průmyslu či široké
veřejnosti. Akce proběhne v hybridním formátu a zúčastnit se proto lze i online přes platformu
https://austrianworldsummit2022.b2match.io.
Více informací o Austrian World Summit 2022: https://www.austrianworldsummit.com/
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Zahraniční kancelář města Vídně podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi Prahou a Vídní a
také do Česka přináší novinky z Vídně. Zahraniční kanceláře Eurocomm-PR působí v jedenácti
zemích střední a jihovýchodní Evropy.
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