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Države, pripravljene na izvedbo Evropskega meseca spletne varnosti
Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA), GD za komunikacijska omrežja,
vsebine in tehnologijo Evropske komisije in partnerji s 1. Oktobrom 2014 uradno začenjajo Evropski
mesec spletne varnosti (ECSM). ECSM je evropska kampanja zagovorništva, ki spodbuja spletno
varnost med državljani, da bi spremenila dojemanje spletnih groženj s spodbujanjem varnosti
podatkov in informacij, izobraževanja, souporabo dobrih praks in s tekmovanji.
Uradni začetek
To leto uradni začetek ECSM sovpade z dogodkom na najvišji ravni „10 let ohranjanja spletne
varnosti v Evropi ... in naprej!“ v prostorih Evropskega predstavništva Svobodne dežele Bavarske v
Bruslju.
ECSM bo na dogodku najvišje ravni predstavil temo „Vključevanje državljanov“ skupaj s predstavniki
Tedna kode, Velikega zavezništva za delovna mesta, evropskimi in ameriškimi partnerji, temu pa bo
sledila debata, ki jo bo moderiral g. François Thill iz luksemburškega (LU) vodstva ECSM.
Izjava komisarke Kroes za ECSM: „Internet in njegove številne storitve naši družbi prinašajo obilico
prednosti, nenazadnje tudi pomembno gospodarsko rast in milijone delovnih mest. Vendar pa moramo
vzpostaviti in ohranjati zaupanje, če želimo te prednosti tudi izkoristiti. V našem skupnem interesu je, da
na področju spletne varnosti postanemo mnogo bolj odzivni in odporni na nevarnosti, ki ogrožajo našo
spletno varnost. Agencija ENISA lahko prevzame tako operativno kot tudi strateško vlogo pri zagotavljanju
vseevropske pripravljenosti na tovrstne izzive skupaj z javnimi in zasebnimi partnerji. Vsak od nas mora
prispevati svoj delež v prizadevanjih za spletno varnost: vsak državljan, vsako podjetje, vsaka vlada. Upam
torej, da bo Evropski mesec spletne varnosti pomembno prispeval k boljši ozaveščenosti – naj se glas
razširi!“

Izjava izvršnega direktorja agencije ENISA, prof. Uda Helmbrechta, za ECSM: „Internet stvari, v
katerem bo vsaka elektronska naprava enoznačno dostopna in prepoznavna preko interneta, se hitro
bliža. To ima velik vpliv na vse vidike vsakodnevnega življenja državljanov, saj so vse e-storitve zdaj
povsem odvisne od odprtega, varnega in zaščitenega spletnega kiberprostora. To so tehnologije, ki
jih izdelujemo danes in ki bodo zagotavljale storitve v prihodnosti.
Zato je bistvenega pomena, da državljani aktivno sodelujejo pri izboljševanju informacijske varnosti,
da lahko ENISA zagotovi postopke izboljševanja in da države članice zagotovijo, da bodo varnostne
politike podpirale internetno gospodarstvo, predvideno za Evropo leta 2020. Leto za letom smo
utrjevali to zaupanja vredno partnerstvo v Mesecu spletne varnosti in v čast mi je videti, kako zelo so
se partnerji vključili. V imenu svoje skupine, hvala vsem!“

Akcija! Dogajanje na lokalni ravni v oktobru
Skupnost je za mesec oktober pripravila naslednje tedenske teme iz področja varnosti omrežij in
informacij:
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1. teden: usposabljanje zaposlenih, namenjeno javnim in zasebnim organizacijam;
2. teden: varnostna zaščita in posodobitve računalnikov in mobilnih naprav, namenjeno
vsem digitalnim uporabnikom;
3. teden: pisanje kode, namenjeno študentom;
4. teden: vaje v spletni varnosti, namenjeno tehničnim strokovnjakom;
5. teden e-zasebnost, namenjeno vsem digitalnim uporabnikom

Celoten seznam dejavnosti ECSM, ki se prirejajo po vsej Evropi, je mogoče najti v oddelku „Dogodki“
namenskega spletnega mesta, ki ga redno posodabljamo. To velja tako za dejavnosti na spletu kot
tudi izven spleta.
Mesecu ECSM bo sledilo srečanje za ovrednotenje in poročanje o ECSM.
Celoten seznam sodelujočih partnerjev leta 2014 najdete na naslednji povezavi:
http://cybersecuritymonth.eu/partners
Spletno gradivo, ki je na voljo za digitalne uporabnike
V oktobru bo ENISA objavljala novo gradivo vsak teden. Ostanite ažurni in redno preverjate naše
spletno mesto!
Danes bomo kot prvo gradivo objavili 7 informacijskih poročil s priporočili o temah spletne varnosti v
več jezikih EU. Priporočila vključujejo varnostne napotke za varnost omrežij in informacij za
izobraževalce in zaposlene, podatke o tveganjih, povezanih z uporabo opuščene programske opreme
oziroma o zaščiti pred zlonamerno programsko opremo v priljubljenih oblačnih storitvah (kot so
družabna omrežja), pravicah varovanja spletnih podatkov in napotke za razumevanje lekcij, ki smo se
jih naučili do danes z vseevropskimi spletnimi vajami javnega in zasebnega sektorja.

Še naprej širite besedo!
Vse aktivne udeležence na področju spletne varnosti vabimo k sodelovanju v letošnji kampanji
ECSM. Sledite namenskemu računu Twitter (@CyberSecMonth) in se vključite v dejavnosti
#OctoberNIS Evropskega meseca spletne varnosti. Za neposredni stik se obrnite na
stakeholderrelations [at] enisa.europa.eu in sporočilo naslovite na Daria Catalui.

Spletna varnost je naša skupna odgovornost. USTAVI SE. POMISLI. POVEŽI SE.
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