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Početak provedbe kampanje Mjesec europske kibernetičke sigurnosti u državama članicama
Mjesec europske kibernetičke sigurnosti (ECSM), čija službena provedba započinje 1. listopada 2014.
godine, u kojoj zajednički sudjeluju Europska agencija za sigurnost mreža i podataka (ENISA), Opća
uprava za komunikacijske mreže, sadržaj i tehnologiju pri Europskoj komisiji i partneri je kampanja
javnog zagovaranja Europske unije kojom se promiče važnost kibernetičke sigurnosti među
građanima i javnosti kako bi ih se promijenila predodžba o kibernetičkim napadima kroz pružanje
podataka i informacija o sigurnosti, održavanje natjecanja, obrazovanje i dijeljenje dobrih praksi.

Službeni početak provedbe
Službeni početak provedbe kampanje ECSM bit će objavljen ove godine u okviru iznimno važnog
događanja Europske agencije za sigurnost mreža i podataka (ENSA) koji se održava pod nazivom „10
godina zaštite europske kibernetičke sigurnosti … i više od toga” u prostorijama predstavništva
Slobodne Države Bavarske pri Europskoj uniji u Briselu.
Na ovom iznimno važnom događanju,predstavnici inicijative Europski tjedan programiranja (Code
week ), predstavnici inicijative Velika koalicija za digitalna radna mjesta (Grand Coalition for Jobs),
suradnici iz Europe i Sjedinjenih Američkih Država raspravljat će i o problemu „uključivanja
građana” u postupku provedbe kampanje ECSM u okviru rasprave koju će voditi g. François Thill iz
luksemburškog ureda za koordinaciju provedbe kampanje ECSM.
Izjava povjerenika Kroesa o kampanji ECSM: ”Internet i brojne usluge koje se pružaju
putem mreže donose brojne prednosti našem društvu, a ne samo značajan rast našeg gospodarstva i
milijune novih radnih mjesta. Potrebno je iznad svega izgraditi i uspostaviti odnos povjerenja ako
doista želimo stvoriti i iskoristiti navedene prednosti. Kada je riječ o kibernetičkoj sigurnosti, naš
zajednički interes je ostvariti bolje razumijevanje kibernetičkih napada i uspostaviti bolju zaštitu.
Europska agencija za sigurnost mreža i podataka treba imati važnu operativnu i stratešku ulogu kako
bi se osiguralo da Europa kao i javne te privatne institucije bude spremne odgovoriti na izazov .
Svatko od nas mora odigrati svoju ulogu u izazovu kibernetičke sigurnosti: svaki građanin, svaka
tvrtka, svaka vlada. Stoga se nadam da ćemo provedbom kampanje Mjeseca europske kibernetičke
sigurnosti podići razinu svijesti – potaknite ljude na raspravu o kibernetičkoj sigurnosti!”

Izjava izvršnog direktora, profesora Uda Helmebrechta, o kampanji ECSM: ”Mreža putem koje će biti
izravno dostupan i vidljiv svaki elektronički uređaj brzo se razvija što ima veliki utjecaj na sve vidove
svakodnevnog života građana kao elektroničke sluge koje sada u cijelosti ovise o dostupnom,
sigurnom i zaštićenom virtualnom svijetu. Riječ je o tehnologijama koje se danas razvijaju i putem
kojih će se pružati usluge u budućnosti.
Stoga je važno da građani aktivno sudjeluju u poboljšavanju računalne sigurnosti kako bi pomogli
Europskoj agenciji za sigurnost mreža i podataka (ENISA) bolju provedbu postupaka i kako bi
sigurnosne politike država članica podržale razvitak gospodarstva putem mreže što je predviđeno
strategijom Europa 2020. Iz godine u godinu jača naša suradnja u okviru provedbe kampanje Mjesec
europske kibernetičke sigurnosti i stoga sam iznimno sretan zbog visoke razine uključenosti naših
suradnika. Zahvaljujem Vam se u ime mojeg tima!”
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Događanja! Događanja koja će se održati tijekom listopada na lokalnoj razini
Istaknuta događanja koja će se održati tijekom listopada u sklopu sljedećeg tjedna posvećenom
raspravama o temama vezanim uz mrežnu sigurnost i sigurnost podataka:






Prvi tjedan: Obuka zaposlenika – namijenjena javnim i privatnim organizacijama
Drugi tjedan: Ažuriranja i sigurnosna zaštita stolnih računala i mobilnih uređaja –
namijenjeno digitalnim korisnicima;
Treći tjedan: Programiranje – namijenjeno studentima
Četvrti tjedan: Vježbe iz računalne sigurnosti – namijenjene tehničkim stručnjacima;
Peti tjedan: Elektronička privatnost – namijenjena svim digitalnim korisnicima

Cjeloviti popis aktivnosti koje se odvijaju u sklopu provedbe kampanje ECSM diljem Europe možete
pronaći pod odjeljkom „Događanja” na službenim mrežnim stranicama koje se redovito ažuriraju. Tu
ćete pronaći popis mrežnih i izvanmrežnih aktivnosti.
Nakon završetka provedbe kampanje ECSM održat će se sastanak za procjenu uspješnosti kampanje i
sastaviti o tome izvješće.
Kako biste pogledali cjeloviti popis suradnika koji sudjeluju u provedbi kampanje za 2014. godinu
kliknite na sljedeću poveznicu: http://cybersecuritymonth.eu/partners
Dokumenti koji su dostupni digitalnim korisnicima na mreži
Tijekom mjeseca listopada Europska agencija za sigurnost mreža i podataka (ENISA) tjedno će
objavljivati nove dokumente. Pratite naše mrežne stranice!
Danas objavljujemo prvi dokument (preveden na nekoliko jezika Europske unije) koji sadrži sedam
informativnih naputaka s preporukama koje se odnose na računalnu sigurnost u okviru kojih su
navedeni savjeti o mrežnoj sigurnosti i sigurnosti podataka – namijenjeni edukatorima i
zaposlenicima, rizicima vezanim uz uporabu računalnog programa za koji se više ne pruža podrška ili
programa za zaštitu od zlonamjernog softvera, sigurnosti vezanoj uz uporabu usluga Cloud (poput
društvenih mreža), pravima zaštite podataka na mreži i sažetak dosada naučenog u okviru
olakšavanja izvedbe Paneuropskih sigurnosnih vježbi između javnog i privatnog sektora.

Upoznajte i druge s provedbom ove kampanje!
Pozivamo sve zainteresirane osobe koje djeluju na području računalne sigurnosti na sudjelovanje u
ovogodišnjoj kampanji ECSM. Pratite aktivnosti putem našeg računa za Twitter (@CyberSecMonth) i
sudjelujte u aktivnostima #OctoberNIS koje se provode u okviru provedbe kampanje Mjeseca
europske kibernetičke sigurnosti. Zainteresirane osobe mogu se obratiti izravno gđi Dariji Catalui
slanjem elektroničke poruke na stakeholderrelations [at] enisa.europa.eu.
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