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DEN EUROPEISKA MÅNADEN
FÖR CYBERSÄKERHET
INLEDS FÖR 2019
FÖRBLI SÄKER –
ONLINEKAMPANJ 2019
I oktober sparkar vi i gång den europeiska månaden för cybersäkerhet, som
samordnas av Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå (Enisa) och EUkommissionen med stöd av EU:s medlemsländer. Kampanjen kommer att
inriktas på att öka allmänhetens kunskaper om cybersäkerhet i hela Europa.
2019 års kampanj fokuserar på olika teman som belyser behovet av
beteendeförändringar och hur användarna kan känna igen riskerna hos ny
teknik.
Det första temat omfattar grundläggande cyberhygien, där hygien används
som en metafor för de goda cybersäkerhetsvanor som bör ingå i allas dagliga
rutin. Med hjälp av sunda cybersäkerhetsrutiner kan användarna känna sig
säkrare när de använder sina enheter, oavsett om det rör sig om datorer,
smarttelefoner, smartklockor eller andra uppkopplade prylar. Det viktigaste
budskapet är att cyberhygien är en vana som du lär dig tidigt och som sedan
följer med dig hela livet.
Det andra temat är ny teknik och handlar om hur viktigt det är att se till att man
själv och ens tekniska prylar och enheter är säkra. Tekniken utvecklas snabbt
och det är viktigt att ställa frågor om säkerheten och sekretessinställningarna
när man köper nya saker. Inom detta tema kommer folk att ges vägledning om
de olika aspekter som de bör känna till när det gäller ny teknik.
EU-kommissionär Mariya Gabriel, som ansvarar för den digitala ekonomin och
det digitala samhället, säger följande: ”I dag sparkar vi i gång den europeiska
månaden för cybersäkerhet för 2019. Målet är att vi ska öka kunskaperna om
säkerhet online och den cybersäkerhetskompetens som vi kommer att behöva
i framtiden. Om vi vill skapa en digital inre marknad måste vi se till att EUmedborgarna, särskilt ungdomarna, har de kunskaper och färdigheter de
behöver för att skydda sig själva online. Det är vårt gemensamma ansvar att
bli ansvarsfulla användare av ny teknik.”

1

PRESSMEDDELANDE
2016/12/15 | EPRXX/2015

Enisas verkställande direktör, professor Udo Helmbrecht, säger följande:
”Cyberhoten utvecklas snabbt och människors beteende kan vara avgörande
för hur vi kan förbli cybersäkra. Därför är ett centralt mål för den europeiska
månaden för cybersäkerhet att se till att alla är medvetna om riskerna på nätet
och har de verktyg som de behöver för att bli mer motståndskraftiga och
trygga i sin användning. Nu i oktober vill vi uppmana alla att vara vaksamma
när de använder ny teknik och skapa starka cyberhygienrutiner.”
För att inleda kampanjen offentliggör Enisa i dag en video som visar några
enkla kontroller som man kan göra i vardagen. Den 30 september (14:00
CET) kommer Enisa också att anordna en frågestund på Twitter, där alla har
chansen att ställa allmänna cybersäkerhetsfrågor som rör säkerheten i deras
utrustning.
BAKGRUND
Den europeiska månaden för cybersäkerhet är EU:s årliga
informationskampanj för att öka cybersäkerheten för medborgare och
organisationer, med aktuell säkerhetsinformation.
Följ kampanjen på Twitter @CyberSecMonth och använd hashtaggen
#CyberSecMonth och följ den på Facebook @CyberSecMonthEU
Mer information om den europeiska månaden för cybersäkerhet finns på
cybersecuritymonth.eu.

INTERVJUER:
Enisas pressteam kan kontaktas på press@enisa.europa.eu
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