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Europeiska månaden för cybersäkerhet: säkerhet online
– kampanj i oktober
Vill du veta hur du kan upprätthålla säkerheten online? Under
oktober 2015 kan du delta i ett av dussintals evenemang,
webbinarier och andra arrangemang som är en del av
Europeiska månaden för cybersäkerhet (European Cyber
Security Month – ECSM), EU:s kampanj för att främja
cybersäkerhet. Kampanjen startar idag i Bryssel. Mer än 100
evenemang och aktiviteter i 25 länder (se nedan) kommer att
hjälpa oss att skydda oss mot cyberhot genom rådgivning om
informationssäkerhet, tävlingar, utbildningsaktiviteter och
utbyte av god praxis. Kampanjens tema är ”Cybersäkerhet är
ett gemensamt ansvar – Stop. Think. Connect.”. Alla
uppmanas att ta reda på mer om säkerhet online och att hjälpa andra att skydda sig
mot cyberhot. Strategin för den digitala inre marknaden ska bidra till att branschen i EU
tar fram säkrare lösningar och ska främja allmänhetens användning av dessa lösningar i
Europa: detta kommer främst att uppnås genom inrättandet av ett offentlig-privat
partnerskap för cybersäkerhet i tekniska lösningar och i onlinenät, tillsammans med en
översyn av direktivet om integritet och elektronisk kommunikation (båda dessa åtgärder
är planerade till 2016).
Europeiska månaden för cybersäkerhet arrangeras för tredje året i rad och har
organiserats av Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa),
Europeiska kommissionen och över 100 partner (lokala myndigheter, regeringar,
universitet, tankesmedjor, icke-statliga organisationer, yrkesorganisationer) från hela
Europa. Kampanjen bedrivs även utanför Europa: Se kampanjen i USA här.
Vice ordförande Andrus Ansip, med ansvar för den digitala inre marknaden, säger:
”Skyddet mot cyberattacker har blivit en central fråga för konsumentförtroendet och för
onlineekonomin. Men vi kan inte få ut det bästa av de möjligheter som erbjuds genom
digitala verktyg och onlinenät om vi inte litar på dem. Att öka medvetenheten om
riskerna och hoten, och om det faktum att cybersäkerhet är ett gemensamt ansvar, är
av avgörande betydelse för att människor ska kunna göra bättre underbyggda val och
skydda sig mot risker när de är online” (läs hela blogginlägget).
Kommissionsledamoten Günther Oettinger, med ansvar för den digitala ekonomin och
det digitala samhället, säger: ”För att göra den digitala världen till en säker plats för alla
människor, måste vi alla bidra: beslutsfattare, forskare, branschen och allmänheten.
Men för att européerna till fullo ska kunna utnyttja fördelarna med ett säkert internet
måste de också vara medvetna om de risker de möter online och veta hur de kan spela
en aktiv roll för att bidra till sin egen säkerhet i vardagen. Den europeiska månaden för
cybersäkerhet är ett utmärkt tillfälle att sprida god praxis och öka den allmänna
medvetenheten och därmed stärka cybersäkerheten i EU.”
Enisas verkställande direktör, professor Udo Helmbrecht, säger: ”I takt med att våra
samhällen fortlöpande digitaliseras, och vi rör oss mot en epok med sakernas internet
och smarta städer, är e-färdigheter och onlinesäkerhet oumbärliga resurser som behöver

vidareutvecklas och förbättras kontinuerligt. Byrån utvecklar en intressegrupp för nätoch informationssäkerhet (NIS) i anslutning till initiativet för en cybersäkerhetsmånad.”
Programmet – detta händer i oktober:
Kampanjen pågår under hela oktober och varje vecka har fokus på ett specifikt ämne.
1:a veckan – 1–4 oktober: Utbildning i cybersäkerhet för anställda
2:a veckan – 5–11 oktober: Skapa en cybersäkerhetskultur på jobbet
3:e veckan – 12–18 oktober: Programmeringsvecka för alla
4:e veckan – 19–25 oktober: Kunskap om molnlösningar – för alla
5:e veckan – 26–31 oktober: Digital inre marknad för alla
Europeiska månaden för cybersäkerhet organiseras i Belgien, Tjeckien, Tyskland,
Estland, Grekland, Storbritannien, Spanien, Frankrike, Italien, Lettland, Litauen, Irland,
Ungern, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Finland, Sverige,
Österrike, Cypern, Luxemburg, Norge och Island.
Varje vecka kommer Enisa och kommissionen att offentliggöra rapporter samt
organisera evenemang och aktiviteter som är inriktade på dessa ämnen. Evenemangen
kommer att inriktas på utbildning, strategitoppmöten, allmänna presentationer för
användare, onlinefrågesporter etc.
Varje vecka kommer Enisa att offentliggöra nytt material här.
Här är några tips från Enisa om hur du kan vara säker online oavsett om du är lärare,
anställd, it-expert eller en vanlig användare.
En Twitterchatt anordnas torsdagen den 8 oktober av våra amerikanska kollegor
kl. 22.00 lokal tid i Bryssel. Följ chatten på #CyberSecMonth eller #ChatSTC.
Gör denna quiz för att ta reda på hur säker du är online.
Här finns grafik med säkerhetsinformation.
Förtroende och säkerhet på den digitala inre marknaden
Europeiska kommissionen bidrar till detta mål på flera sätt: genom att inrätta den
rättsliga ramen för att förbättra cybersäkerheten i Europa (särskilt kommissionens
strategi för cybersäkerhet i Europa och direktivet om nät- och informationssäkerhet),
genom att arbeta för att säkerställa skydd av onlinekommunikation (särskilt genom EU:s
direktiv om skydd av personuppgifter och direktivet om integritet och elektronisk
kommunikation), genom att stödja avancerad FoU med inriktning på cybersäkerhet
(ungefär en halv miljard euro investeras inom Horisont 2020) och genom att stärka vår
industriella kapacitet inom området cybersäkerhet. Kampen mot cyberbrottslighet är
också en viktig del i Europeiska säkerhetsagendan som offentliggjordes i april.
Kommissionen arbetar också med att öka medvetenheten om cybersäkerhet hos sin
egen personal genom att organisera utbildningar och en särskild kampanj tidigare i år.
Länkar

-

Cybersäkerhet och skydd av privatlivet i den digitala agendan
Europeiska månaden för cybersäkerhet – oktober 2015
European Cyber Security Challenge
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-

Universitetskurser
och
informationssäkerhet

-

En fullständig förteckning över aktiviteter i hela Europa finns här.

-

Följ utvecklingen på Twitter #CyberSecMonth, #OctoberNIS, @CyberSecMonth

-

Inspireras av våra cybersäkerhetsambassadörer

certifieringsprogram
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