
Press Release 
2017/10/02 | www.enisa.europe.eu 

 
 
 
 
 

01 

European Union Agency for Network and Information Security  
ENISA - The EU Cyber Security Agency 

Follow the EU cyber security affairs of ENISA on Facebook, Twitter, LinkedIn YouTube & RSS feeds 

Europeiska månaden för cybersäkerhet: Gemensam kamp mot 

cybersäkerhetshot 

 
I oktober 2017 anordnas Europeiska månaden för cybersäkerhet och i år firar 
kampanjen sitt femårsjubileum 

Över 300 aktiviteter för att göra nätet säkrare kommer att anordnas i Europa under Europeiska månaden för 
cybersäkerhet, t.ex. konferenser, seminarier, kurser, toppmöten, allmänna presentationer för användare och 
onlinekampanjer. 2017 års kampanj kommer att fokusera på it-säkerhet på arbetsplatser, styrning, personlig 
integritet och dataskydd, it-säkerhet i hemmet och cybersäkerhetskompetens.  
 
Vid inledningsevenemanget, som hölls vid Tallinns tekniska högskola den 29 september 2017, deltog 
företrädare från EU:s offentliga sektor, näringslivet, nationella samordningsenheter och den akademiska 
världen och delade med sig av sina rekommendationer och tips på cybersäkerhetsområdet. Ledande experter 
diskuterade ämnen kopplade till de olika säkerhetsfrågor som lyfts fram varje vecka under 
cybersäkerhetsmånaden. Evenemanget anordnades av den estniska myndigheten för informationssystem, 
CERT Estonia, Tallinns tekniska högskola och Enisa.  
 

 

 

 
Vad händer under #CyberSecMonth?  
Europeiska månaden för cybersäkerhet anordnas under hela oktober runtom i Europa.  
Varje vecka ligger fokus på ett nytt ämne: 
1:a veckan – 2–6 oktober: It-säkerhet på jobbet. 
2:a veckan – 9–13 oktober: Styrning, personlig integritet och dataskydd.  
3:e veckan – 16–20 oktober: It-säkerhet i hemmet.  
4:e veckan – 23–27 oktober: Cybersäkerhetsfärdigheter. 
 

Cybersäkerheten är en hörnsten i den digitala världen, säger Andrus Ansip, EU-kommissionär för den 
inre marknaden. Den är ett gemensamt ansvar för oss alla varje dag. Jag välkomnar dessa 
gemensamma insatser för att främja medvetenhet och konkreta åtgärder för cybersäkerhet i Europa. 

För att alla ska kunna förbereda sig och reagera på digitala risker på jobbet eller i privatlivet måste de 
få tillräcklig information och ha rätt färdigheter, säger Mariya Gabriel, EU-kommissionär för den digitala 
ekonomin och det digitala samhället. Europeiska månaden för cybersäkerhet ger oss chansen att 
komplettera våra planer för att öka cybersäkerheten i Europa. 

Det här är femte året som Enisa går ihop med EU-kommissionen och EU-länderna för att anordna 
Europeiska månaden för cybersäkerhet, säger Enisas verkställande direktör Udo Helmbrecht. I år för vi 
samman experter från hela EU för att öka kunskaperna om cybersäkerhetsproblem hos vanliga 
användare. Evenemanget ger oss en möjlighet att påminna alla om vikten av ett 
cybersäkerhetstänkande och att ”cybersäkerheten är ett gemensamt ansvar. Stopp. Tänk. Anslut”. 
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Under oktober kommer Enisa och EU-kommissionens GD Cnect att släppa korta videor för att öka 
kunskaperna om några av månadens fokusämnen. De kommer också att anordna olika evenemang och 
aktiviteter kring dessa ämnen. Du kan ta reda på mer om vad som händer i din hemstad genom att kolla på 
den interaktiva kartan. Kampanjen bedrivs även utanför Europa: Kolla på National Cyber Security Awareness 
Month och den nationella cybersäkerhetskampanjen -Stop. Think. Connect- som anordnas i USA. Det globala 
invigningsarrangemanget kommer att hållas den 3 oktober hos  
Amerikanska samarbetsorganisationen (OAS) med deltagande av National Cyber Security Alliance (NCSA), 
USA:s Department of Homeland Security (DHS) och Public Safety Canada (PSC). Platsen är Hall of the 
Americas i Washington, D.C.  
 
På webbplatsen för Europeiska månaden för cybersäkerhet kan användare hitta tips och goda råd på 23 
språk. Där finns också informationsmaterial och mycket annat. Man har också möjligheten att testa sina 
kunskaper genom att göra den uppdaterade nätkvissen om cybersäkerhet på de 23 EU-språken. På 
webbplatsen kan användarna också hitta ett register över samordnarna i varje EU-land. 
 
Extra tips Glöm inte att titta på cybersäkerhetsutmaningen för 2017, som kommer att anordnas mellan 30 
oktober och 3 november i Spanien. Där kommer unga talanger från hela Europa att knyta kontakter, 
samarbeta och slutligen tävla med sina färdigheter när det gäller cyberattacker och -försvar.  

 
Bakgrund  
Europeiska månaden för cybersäkerhet arrangeras av Europeiska unionens byrå för nät- och 
informationssäkerhet (Enisa), EU-kommissionen och över 300 samarbetspartner (lokala myndigheter, 
regeringar, universitet, tankesmedjor, icke-statliga organisationer och yrkesorganisationer) från hela 
Europa. Förra året började Enisa också samarbeta med Europol (Europeiska it-brottscentrumet EC3), den 
estniska myndigheten för informationssystem, CERT Estonia och tekniska högskolan i Tallinn för att främja 
medvetenhet och utbildning på cybersäkerhetsområdet. 
 
Enisa vill tacka sina samarbetspartner Europol, EC3, den estniska myndigheten för informationssystem, 
CERT Estonia och tekniska högskolan i Tallinn för deras aktiva deltagande och samarbete under Europeiska 
månaden för cybersäkerhet. 
 
”Cybersäkerhet är ett gemensamt ansvar – Stopp. Tänk. Anslut.” Följ kampanjen på Twitter 
@CyberSecMonth #CyberSecMonth, #OctoberNIS 
 
Material: 
Strategin för den digitala inre marknaden 
Cybersäkerhet på den digitala inre marknaden. 
Europeiska månaden för cybersäkerhet: Video (2016) 
Cybersäkerhetsambassadörernas berättelser. 
Den europeiska cybersäkerhetsutmaningen 
 
För intervjuer och frågor från media: 
För Europeiska månaden för cybersäkerhet, kontakta press@enisa.europa.eu. 
 
Hela listan med samarbetspartner: https://cybersecuritymonth.eu/about-ecsm/partners .  
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