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Länder som står bakom lanseringen av den Europeiska månaden för IT-säkerhet
Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa), Europeiska kommissionens GD
Connect (generaldirektoratet för kommunikationsnät, innehåll och teknik) och kommissionens
partner lanserar officiellt den Europeiska månaden för IT-säkerhet (ECSM) den 1 oktober 2014.
ECSM är en EU-kampanj som syftar till att främja IT-säkerhet bland medborgare och genom vilken
man vill förespråka en förändring i synen på hur IT-hot uppfattas genom att främja data- och
informationssäkerhet, utbildning, utbyte av goda exempel och tävlingar.
Officiell lansering
I år sker den officiella lanseringen av ECSM vid sidan av Enisas högnivåmöte ”10 years of securing
Europe’s cyber security… and beyond!” i Fristaten Bayerns EU-representations lokaler i Bryssel.
Vid högnivåmötet kommer ECSM att ta upp frågan om att: ”Involvera medborgarna” med
representanter från Code week, den breda koalitionen för digitala arbetstillfällen och partner från
Europa och USA. Det följs av en diskussion som leds av François Thill från Luxemburgs (LU)
samordning av ECSM.
Kommissionsledamot Kroes uttalar sig om ECSM: ”Internet och de många tjänster som det erbjuder
innebär många fördelar för vårt samhälle: inte minst betydande ekonomisk tillväxt och flera miljoner
jobb. Men vi måste bygga upp och återupprätta förtroendet om vi verkligen vill uppnå de fördelarna.
När det gäller IT-säkerhet ligger det i vårt gemensamma intresse att svara snabbare på och bättre
kunna motstå IT-hot. Enisa kan spela både en operativ och en strategisk roll för att se till att Europa
är redo för utmaningen, tillsammans med offentliga och privata parter. Vi måste alla göra vad vi kan
när det gäller de utmaningar som IT-hotet ställer oss inför: varje medborgare, varje företag och varje
regering. Jag hoppas därför att den Europeiska månaden för IT-säkerhet bidrar till att höja
medvetandet – låt oss få folk att börja prata!”

Enisas verkställande direktör, professor Udo Helmbrecht, uttalar sig om ECSM: ”Sakernas Internet,
där varje elektronisk enhet kommer att bli unikt tillgänglig och identifierbar på Internet, närmar sig
snabbt. Det har en djupgående inverkan på alla aspekter av medborgarnas vardagsliv, då samtliga etjänster nu är helt beroende av en öppen, trygg och säker cyberrymd. De här teknikerna byggs upp
idag och kommer att leverera framtidens tjänster.
Därför är det viktigt för medborgarna att aktivt delta i att förbättra informationssäkerheten och för
Enisa att underlätta förbättringar och för medlemsstaterna att se till att säkerhetspolitiken stödjer
den Internet-baserade ekonomin som förutses för Europa år 2020. År efter år har vi konsoliderat ett
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förtroendefullt partnerskap med månaden för IT-säkerhet och jag är hedrad över att se den höga
nivån på engagemanget från våra partner. På min grupps vägnar vill jag tacka er alla!”
Åtgärder! Det händer på lokal nivå under oktober Under oktober har gemenskapen angett följande
ämnen inom nät- och informationssäkerhet på agendan vecka för vecka:






1:a veckan: Utbildning av anställda, riktat till offentliga och privata organisationer;
2:a veckan: Säkerhetsskydd och uppdateringar för datorer och mobila tekniker, riktat till alla
användare av digital teknik;
3:e veckan: Kodning, riktat till studenter;
4:e veckan: Övningar inom IT-säkerhet, riktat till teknisk expertis;
5:e veckan: E-integritet, riktat till alla användare av digital teknik

Hela listan med ECSM-aktiviteter som sker över hela Europa finns under sektionen för ”Events” på
den särskilda webbplatsen, som uppdateras regelbundet. Den omfattar aktiviteter såväl online som
offline.
Efter ECSM hålls ett utvärderingsmöte och en rapport skrivs.
Här finns en fullständig lista med samarbetspartner under 2014:
http://cybersecuritymonth.eu/partners
Material på nätet för användare av digital teknik
Under oktober kommer Enisa att publicera nytt material varje vecka. Fortsätt att hålla uppsikt på
webbplatsen!
Idag kommer vi att publicera det första materialet, vilket inkluderar sju sammandrag med
rekommendationer om IT-säkerhet på flera språk inom EU. Rekommendationerna innehåller tips
gällande nätverks- och informationssäkerhet för lärare och arbetstagare, riskerna med att använda
programvara som inte längre uppdateras eller anti-sabotageprogram, säkerhet i samband med
populära molntjänster (som sociala medier), rätt till dataskydd online och när det gäller att förstå de
insikter som är ett resultat av de paneuropeiska IT-övningarna (European Cyber Exercises) mellan
allmänheten och den offentliga sektorn.
Fortsätt sprida budskapet!
Alla aktiva intressenter inom IT-säkerhet inbjuds att delta i årets ECSM-kampanj. Följ det särskilda
kontot på Twitter (@CyberSecMonth) och engagera er i #OctoberNIS aktiviteter för den Europeiska
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månaden för IT-säkerhet. För att komma i kontakt med oss, skriv till stakeholderrelations [at]
enisa.europa.eu och adressera mejlet till Daria Catalui
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IT-säkerhet är ett gemensamt ansvar. STANNA UPP.TÄNK.ANSLUT.

ENISA is a Centre of Expertise in Network and Information Security in Europe
Securing Europe’s Information Society

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

