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Riigid ühinevad Euroopa küberjulgeoleku kuu läbiviimiseks
Euroopa Liidu Võrgu ja Infoturbe Agentuur (ENISA), Euroopa Komisjoni info- ja
kommunikatsioonitehnoloogia peadirektoraat DG Connect ja partnerid avavad ametlikult Euroopa
küberjulgeoleku kuu (ECSM) 1. oktoobril 2014. .ECSM on EL-i toetuskampaania, mille raames
edendatakse küberjulgeolekut kodanike hulgas ja muutusi küberohtude teadvustamisel. Selleks
edendatakse andme- ja teabeturvet, koolitusi, heade tavade jagamist ja korraldatakse võistlusi.
Ametlik avamine

Käesoleval aastal toimub ECSM-i ametlik avamine koos ENISA kõrgetasemelise kohtumisega
„10 aastat Euroopa küberturvalisuse turvamist… ja veel palju muudki!” Baieri liidumaa
Euroopa Liidu esinduse ruumides Brüsselis.
Kõrgetasemelisel kohtumisel käsitleb ECSM „kodanike kaasamise” probleemi kodeerimisnädala
(Code Week) esindajatega, tööhõive edendamise suure koalitsiooni, Euroopa ja USA partneritega.
Sellele järgneb arutelu, mida juhib François Thill Luksemburgi (LU) ECSM-i koordinatsioonigrupist.
Volinik Kroesi avaldus ECSMile: „Internet ja selle poolt pakutavad teenused toovad meie ühiskonnale
palju kasu, mille hulgas majanduse kasv ja miljonid töökohad ei ole kaugeltki kõige väiksema
tähtsusega. Kuid samas peame me kindlasti looma ja taastama usaldust, kui me tõesti soovime neid
hüvesid saavutada. Küberturvalisusest rääkides on meie ühistes huvides kiirem ja paindlikum
reageerimine küberohtudele. ENISA võib olla nii operatiiv- kui ka strateegilise tegevuse edendaja,
eesmärgiga tagada, et Euroopa oleks probleemide tekkimisel ette valmistatud koos avaliku ja
erasektori pooltega. Meil kõigil on täita oma osa küberturvalisuse tagamisel - igal kodanikul,
ettevõttel ja valitsusel. Ma loodan sellepärast, et Euroopa küberjulgeoleku kuu tõstab meie
teadlikkust - paneme inimesed sellest rääkima!“

3* Tegevdirektor Udo Helmbrechti avaldus ECSM-ile: „Asjade internet, kus kõik
elektroonilised seadmed on internetis üheselt juurdepääsetavad ja tuvastatavad, jõuab
kiiresti lähemale. Sellel on sügav mõju kõikidele inimeste igapäevaelu aspektidele, kuna eteenused sõltuvad nüüd täiel määral avatud, ohutust ja turvalisest küberruumist. Need on
tehnoloogiad, mida luuakse täna ja mis tagavad teenused tulevikus.
Sellepärast on oluline, et kodanikud osaleksid aktiivselt infoturbe parandamises, ENISA
toetaks protsessi ja liikmesriigid tagaksid, et turvapoliitika toetab internetipõhist majandust,
mis nähakse ette Euroopa 2020 programmis. Aasta aastalt oleme tugevdanud
küberturvalisuse kuu raames usaldusel põhinevat partnerlust ning mul on heameel näha , kui
kõrgel tasemel meie partnerid sellel osalevad.Tänan teid kõiki kogu meie meeskonna nimel!“
Tegudele! Oktoobris toimuvad kohaliku taseme üritused Oktoobrikuus on kogukond
võtnud päevakorda järgmised võrgu- ja infoturbe teemad:
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1. nädal: töötajate koolitamine, sihtgrupiks on avalikud ja eraorganisatsioonid
2. nädal: arvuti- ja mobiilside turvalisuse kaitsmine ja uuendused, sihtgrupiks on kõik
digitaalsete teenuste kasutajad;
3. nädal: kodeerimine, sihtgrupiks on üliõpilased;
4. nädal: küberturvalisuse õppused, sihtgrupiks on tehnilised eksperdid;
5. nädal: e-eraelu, sihtgrupiks on kõik digitaalsete teenuste kasutajad

Täieliku nimekirja kogu Euroopas toimuvatest ECSM-i üritustest leiate vastava veebilehe
jaotisest „Sündmused” . Lehte värskendatakse pidevalt. Nimekiri sisaldab nii internetis kui
ka väljaspool internetti toimuvaid üritusi.
ECSM-ile järgneb hindamiskoosolek ja ECSM-i aruandlus.
2014. aasta koostööpartnerite täieliku nimekirja leiate aadressil
http://cybersecuritymonth.eu/partners
Internetis kättesaadavad materjalid digitaalteenuste kasutajatele
Oktoobris avaldab ENISA uut materjali igal nädalal. Külastage meie veebilehte!
Täna avaldame esimesed materjalid, sh ka 7 teabelehte soovitustega küberturvalisuse valdkonnas
mitmes ELi keeles. Soovitused hõlmavad nõuandeid võrgu ja infoturbe kohta koolitajatele ja
töötajatele, toetuseta jäänud tarkvara või pahavaravastaste programmide kasutamisega seotud
ohte, populaarsete pilveteenuste (nt sotsiaalmeedia) kasutamise turvalisust, internetis kasutavate
andmete kaitset ja avaliku ja erasektori vahel toimuvate üleeuroopaliste küberjulgeolekuõppuste
raames tänaseks kogutud õppetundide materjale.
Levitage teavet!
Kõik küberturvalisuse valdkonnas tegevad huvigrupid on oodatud osalema käesoleva aasta ECSM-i
kampaanias. Jälgige vastavat Twitteri kontot (@CyberSecMonth) ja osalege Euroopa
küberturvalisuse kuu #OctoberNIS sündmustes. Otsekontakti võtmiseks kirjutage
stakeholderrelations [at] enisa.europa.eu, Daria Catalui

Küberturvalisus on jagatud vastutus. PEA KINNI.MÕTLE.VÕTA ÜHENDUST.
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