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Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed (ENISA) 
 
PRESSEMEDDELELSE 

 

Den europæiske måned for cybersikkerhed 2020 "Think Before U Click" starter i dag 

I oktober er det ottende gang, at Den Europæiske Unions europæiske måned for cybersikkerhed 
(ECSM) finder sted for at fremme onlinesikkerheden blandt EU-borgerne. Den årlige 
oplysningskampagne om cybersikkerhed koordineres af Den Europæiske Unions Agentur for 
Cybersikkerhed (ENISA) og Europa-Kommissionen med støtte fra medlemsstaterne og mere end 
300 partnere på tværs af erhvervslivet.  
 

Athen, den 30. september 2020 
 

Hundredvis af aktiviteter som f.eks. konferencer, workshopper, uddannelseskurser, generelle præsentationer, 

webinarer og onlinekampagner vil finde sted på tværs af Europa i hele oktober måned for at øge bevidstheden 

om cybersikkerhed og formidle aktuelle oplysninger om digital sikkerhed gennem uddannelse og udveksling af god 

praksis. Hvert år giver den europæiske måned for cybersikkerhed EU-borgerne lejlighed til at forene kræfterne under 

sloganet "Cybersikkerhed er vores fælles ansvar" og stå sammen mod cybertrusler. 
 
Dette års ESCM-kampagne tager sigte på at behandle sikkerhedsspørgsmål, der er forbundet med digitaliseringen af 
dagligdagen og fremskyndet af covid-19-pandemien. Med kampagnemottoet "Think Before U Click" (tænk dig om, før 
du klikker) er fokus i 2020 på forskellige cybersikkerhedstemaer, der skal hjælpe brugerne med at identificere og 
forberede sig på cybertrusler.  
 
Første tema går i dybden med "cybersvindel" gennem deling af viden om aktuelle og potentielle cybertrusler. 
Aktiviteterne fokuserer på phishing, kompromittering af forretnings-e-mail og svindel i forbindelse med onlinehandel. 
Målet med dette tema er at tilskynde brugerne til at være mere opmærksomme på cybersvindel ved gennemførelsen af 
forretningsmæssige og personlige transaktioner på internettet.  
 
Andet tema er centreret omkring digitale færdigheder i form af uddannelsesaktiviteter til oplysning af offentligheden 
om informationssikkerhed. Heri indgår spørgsmål om privatlivets fred på internettet såsom beskyttelse af 
personoplysninger, digital mobning og forfølgelse på internettet. Formålet med aktiviteterne er at fremme betydningen 
af cyberhygiejne og etablere god praksis på internettet. 

 

Ledende næstformand med ansvar for et Europa klar til den digitale tidsalder, Margrethe Vestager, udtaler: 
"Efterhånden som vores dagligdag og økonomier bliver stadig mere afhængige af digitale løsninger, er vi nødt til at 
indse, at cybersikkerhed berører os alle. Det er vigtigt at fremme en kultur, hvor sikkerheden teknologisk set altid er på 
højeste niveau inden for alle vitale sektorer i vores økonomi og samfund." 

Næstformand med ansvar for fremme af vores europæiske levevis, Margaritis Schinas, udtaler: "Den europæiske 
måned for cybersikkerhed har til formål at øge vores bevidsthed om cybersikkerhed og ruste os bedre over for 
cybertrusler. Den minder os om, at vi let kan optrappe vores egen cybersikkerhed ved at tilegne os gode digitale vaner. 
Cybersikkerhed er afgørende for vores europæiske levevis." 

Kommissær med ansvar for det indre marked, Thierry Breton, udtaler: "Ligesom jord, hav eller luftrum har det digitale 
informationsområde somme tider sikkerhedshuller, der skal lukkes. Vores ambition er at tilbyde EU-borgerne det 
sikreste informationsområde i verden. Dette vil navnlig blive opnået gennem uddannelse. Det er omdrejningspunktet 
for den europæiske måned for cybersikkerhed 2020, som vi lancerer i morgen for at øge bevidstheden om 
onlinesikkerhed og de færdigheder inden for cybersikkerhed, der vil være behov for i fremtiden." 

 

https://cybersecuritymonth.eu/
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Administrerende direktør for ENISA, Juhan Lepassaar, udtaler: "Dette års europæiske måned for cybersikkerhed går i 
dybden med, hvordan vi kan gøre vores fælles cyberøkosystem mere modstandsdygtigt ved at udveksle bedste praksis 
og udvikle cyberfærdigheder. At være bevidst om cybersvindel og tænke sig om, inden man klikker, hører til de råd, der 
er lette at følge for at begrænse risici. Den europæiske måned for cybersikkerhed giver os mulighed for at gå i direkte 
dialog med EU's borgere, virksomheder og organisationer for at øge deres bevidsthed om cybertrusler, bygge videre på 
denne viden og i fællesskab fremme cybersikkerhed på alle fronter." 

Som lancering af kampagnen har organisatorerne i dag offentliggjort en video med værktøjer, som EU-borgerne kan 
integrere i deres daglige cyberaktiviteter.  

Det officielle websted for ECSM-kampagnen er cybersecuritymonth.eu. Hver deltagende EU-medlemsstat har en særlig 
webside med opdaterede oplysninger på det lokale sprog. Brugerne kan finde tips og råd på 23 sprog, 
oplysningsmateriale, onlinequizzer, links til arrangementer m.m. ECSM-webstedet indeholder også et interaktivt kort, 
der giver brugerne adgang til og mulighed for at deltage i aktiviteter.   

### 

 

BAGGRUNDSOPLYSNINGER: 
 

Baggrund: Den europæiske måned for cybersikkerhed (ECSM) er EU's årlige oplysningskampagne om fremme af 
cybersikkerhed, der finder sted hver oktober i hele Europa. ECSM koordineres af Den Europæiske Unions Agentur for 
Cybersikkerhed (ENISA) og Europa-Kommissionen med støtte fra EU-medlemsstaterne og mere end 300 partnere 
(offentlige myndigheder, universiteter, tænketanke, NGO'er, erhvervssammenslutninger, virksomheder i den private 
sektor). Kampagnen blev lanceret første gang i 2012.  
 

"Cybersikkerhed er vores fælles ansvar" — "Think Before U Click" 

Deltag i kampagnen på Twitter @CyberSecMonth ved brug af hashtaggene #CyberSecMonth og #ThinkB4UClick samt 

på Facebook @CyberSecMonthEU. 

 

Yderligere oplysninger om den europæiske måned for cybersikkerhed kan findes på cybersecuritymonth.eu. 
 

Yderligere materiale: 

Den Europæiske Unions strategi for cybersikkerhed 

ECSM — oplysnings- og uddannelsesmateriale 

ECSM: Get Cyber Skilled 

Strategi for et digitalt indre marked  

Cybersikkerhed på det digitale indre marked 

ENISA-vejledning under covid-19-pandemien  

Europæisk cybersikkerhedsudfordring  

PRESSEHENVENDELSER: 

press(at)enisa.europa.eu 
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https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/scientific-support-eu-policies/group-chief-scientific-advisors/cybersecurity_en
https://www.enisa.europa.eu/topics/wfh-covid19
https://europeancybersecuritychallenge.eu/

	Den europæiske måned for cybersikkerhed 2020 "Think Before U Click" starter i dag
	BAGGRUNDSOPLYSNINGER:
	Pressehenvendelser:


