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ALGAB EUROOPA
KÜBERTURVALISUSE KUU
2019
TURVALISUS MASSIDESSE
– INTERNETIKAMPAANIA
2019
Oktoobri alguses tähistatakse Euroopa küberturvalisuse kuu algust. Tegemist
on kampaaniaga, mida liikmesriikide toetusel korraldavad Euroopa Liidu
Küberturvalisuse Amet (ENISA) ja Euroopa Komisjon. Kampaania eesmärk on
suurendada Euroopa kodanike teadlikkust küberturvalisusest.
2019. aasta kampaania keskendub sellele, et inimesed peavad muutma oma
käitumist, ning ühtlasi õpetatakse kasutajaid uute tehnoloogiatega kaasnevaid
ohte ära tundma.
Esimene teema on elementaarne küberhügieen. Hügieeni metafoori kaudu
tutvustatakse häid küberturvalisuse alaseid harjumusi, mis võiksid olla kõigi
inimeste jaoks igapäevased. Tervislik küberkäitumine võib suurendada
kasutajate kindlustunnet ja usaldust kasutatavate seadmete vastu, seda nii
arvutite, nutitelefonide, kantavate seadmete kui ka muude
internetiühendusega vidinate puhul. Põhisõnum on see, et noores eas
kujundatud harjumus küberhügieeni eest hoolitseda jääb inimesega kogu
eluks.
Teine läbiv teema on kujunemisjärgus tehnoloogia. Tähelepanu juhitakse
sellele, kui oluline on inimeste ja nende tehnikavahendite turvalisus. Tehnika
areneb kiiresti ja kui keegi ostab uue seadme, ei tohiks selle turvalisuse ja
privaatsuse seadetesse suhtuda kergekäeliselt. Selle teema raames
tutvustatakse küsimusi, millest peaks uute tehnoloogiate puhul teadlik olema.
Euroopa Komisjoni digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinik Mariya Gabriel
lisas: „Täna algaval Euroopa küberturvalisuse kuul tahame suurendada
teadlikkust internetiturvalisusest ja tulevikus vajalikest küberturbeoskustest.
Kui tahame digitaalse ühtse turu välja kujundada, siis on ülitähtis anda kõigile,
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eriti noortele teadmised ja oskused, mille abil ennast internetis kaitsta. Me
vastutame ühiselt selle eest, et kõigist kodanikest saaksid kujunemisjärgus
tehnoloogiate vastutustundlikud kasutajad.“
ENISA tegevdirektor Udo Helmbrecht ütles: „Küberohud arenevad väga kiiresti
ja inimeste käitumine on küberturvalisuse säilitamisel äärmiselt oluline.
Küberturvalisuse kuu peamine eesmärk on tagada kõigi inimeste teadlikkus
internetis esinevatest ohtudest ja tutvustada kasutajatele vahendeid, mille abil
ennast kindlustundega kaitsta. Oktoobrikuus kutsume kõiki üles olema uute
tehnoloogiate kasutamisel valvsad ja kujundama kindlad küberhügieeni
harjumused.“
ENISA avaldas täna kampaania alguse puhul video, mille põhjal saab
kontrollida, kui teadlikud me oma igapäevastes tegemistes oleme. Peale selle
korraldab ENISA 30. septembril kell 11.00 Twitteris ürituse „Küsida võib
kõike“, mille käigus võivad kodanikud ja organisatsioonid esitada ELi
küberturvalisuse ametile üldisi küsimusi oma seadmete turvamise kohta.
MÄRKUS TOIMETAJATELE:
Euroopa küberturvalisuse kuu on Euroopa Liidu iga-aastane teadlikkuse
suurendamise kampaania, mille eesmärk on tutvustada kodanikele ja
organisatsioonidele küberturvalisust ja jagada värsket turbeinfot.
Jälgige kampaaniat Twitteris @CyberSecMonth (kasutage märksõna
#CyberSecMonth) ja Facebookis @CyberSecMonthEU
Rohkem teavet Euroopa küberturvalisuse kuu kohta leiate veebisaidilt
cybersecuritymonth.eu.

INTERVJUUDE SAAMISEKS:
ENISA pressimeeskonnaga saab ühendust aadressil press@enisa.europa.eu
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