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Lande klar til igangsættelsen af den europæiske cybersikkerhedsmåned
Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA), Europa-Kommissionens
Generaldirektorat for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi samt Partnere lancerer officielt den
europæiske cybersikkerhedsmåned (ECSM) den 1. oktober 2014. ECSM er en EU-fortalerkampagne,
der fremmer cybersikkerhed blandt borgere og fortalere for at tilvejebringe en ændring i opfattelsen
af cybertrusler ved at fremme data- og informationssikkerhed, uddannelse, udveksling af god praksis
og konkurrencer.
Den officielle lancering
I år finder den officielle lancering af ECSM sted sideløbende med ENISA’s vigtige begivenhed "10 år
med sikring af Europas cybersikkerhed... og fremtiden!" i lokalerne hos den bayerske fristats
repræsentation i Den Europæiske Union i Bruxelles.
Ved dette vigtige arrangement vil ECSM behandle spørgsmålet om ”Inddragelse af borgeren” med
repræsentanter fra Code week, Grand Coalition for Jobs, europæiske og amerikanske partnere,
efterfulgt af en diskussion, der styres af Hr. François Thill fra Luxembourgs (LU) ECSM-koordinering.
Kommissær Kroes' erklæring til ECSM: "Internettet og dets mange tjenesteydelser tilvejebringer
mange fordele for vores samfund: ikke mindst en betydelig vækst i vores økonomi og millioner af
jobs. Men vi er nødt til at opbygge og genoprette tillid, hvis vi virkelig ønsker at opnå disse fordele.
Når det kommer til cybersikkerhed, er det i vores fælles interesse at være langt mere lydhøre og
modstandsdygtige over for cyber-trusler. ENISA kan både spille en operationel og en strategisk rolle
for at sikre, at Europa er klar til udfordringen, sammen med offentlige og private parter. Hver enkelt
af os skal spille vores rolle i cybersikkerhedsudfordringen: hver borger, hver virksomhed, hver
regering. Så jeg håber, at den europæiske cybersikkerhedsmåned øger bevidstheden - lad os få folk
til at tale om det!"
ENISA’s generaldirektør professor Udo Helmbrechts erklæring til ECSM: ”Tingenes internet, hvor alle
elektroniske enheder vil være entydigt tilgængelige og identificerbare over internettet, nærmer sig
hurtigt. Dette har en stor indvirkning på alle aspekter af borgernes hverdag, da alle e-tjenester nu
fuldstændigt er afhængige af et åbent og sikkert cyberspace. Det er de teknologier, der bygges i dag,
og som vil levere fremtidens tjenester.
Det er derfor af afgørende, at borgerne deltager aktivt i forbedringen af informationssikkerheden, at
ENISA letter forbedringsprocesserne, og at medlemsstaterne sikrer, at sikkerhedspolitikken
understøtter internetbaseret økonomi, som er påtænkt for Europa i 2020. År efter år har vi
konsolideret dette tillidspartnerskab for cybersikkerhedsmåneden, og det er mig en stor glæde at se
partnernes store engagement. På vegne af mit team, vil jeg gerne takke jer alle!”

Handling! Det sker i løbet af oktober på lokalt plan
I oktober måned har fællesskabet udpeget følgende ugentlige Netværks- og
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1. uge: Uddannelse af medarbejdere, der er målrettet offentlige og private organisationer
2. uge: Sikkerhedsbeskyttelse og opdateringer til PC’er og mobiler, der er målrettet alle
digitale brugere
3. uge: Kodning, der er rettet mod studerende
4. uge: Cybersikkerhedsøvelser, der er målrettet tekniske eksperter
5. uge: Databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation, der er målrettet alle digitale
brugere

Du kan finde den komplette liste over ECSM-aktiviteter, der finder sted over hele Europa, under
”Events”-sektionen på det tilhørende websted, som opdateres jævnligt. Dette gælder for både
online- og offline-aktiviteter.
ECSM vil blive efterfulgt af et evalueringsmøde og ECSM-rapporteringen.
For en komplet liste over samarbejdspartnere for 2014, se: http://cybersecuritymonth.eu/partners
Online-materiale til rådighed for digitale brugere
I løbet af oktober vil ENISA offentliggøre nyt materiale hver uge. Hold øje med webstedet!
Senere i dag offentliggør vi som det første materiale 7 informationsdokumenter med anbefalinger
om cybersikkerhedsemner på flere EU-sprog. Anbefalingerne omfatter netværks- og
informationssikkerhedstips til undervisere og medarbejdere, risici forbundet med brugen af udgået
software eller antimalware, sikkerhed i forhold til populære skytjenester (såsom sociale medier),
online-databeskyttelsesrettigheder og forståelse af erfaringer indtil nu ved at fremme
paneuropæiske cyberøvelser mellem den offentlige og private sektor.

Bliv ved med at sprede budskabet!
Alle aktive interessenter inden for cybersikkerhed er inviteret til at deltage i dette års ECSMkampagne. Følg den dedikerede Twitter-konto (@CyberSecMonth) og deltag i #OctoberNISaktiviteterne i løbet af den europæiske cybersikkerhedsmåned. For direkte kontakt, bedes du skrive
til stakeholderrelations@enisa.europa.eu og rette henvendelse til Daria Catalui.

Cybersikkerhed er et fælles ansvar. STOP.TÆNK.FORBIND.
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