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Stani. Razmisli. Poveži se – Počinje Europski mjesec kibersigurnosti 
2018. 

Danas se već šestu godinu zaredom u Uniji počinje obilježavati Europski mjesec kibersigurnosti. 
Agencija EU-a za kibersigurnost ENISA, Europska komisija i više od 200 partnera iz cijele 
Europe tu će kampanju provoditi tijekom cijelog mjeseca listopada.  

Europski mjesec kibersigurnosti godišnja je kampanja Europske unije za jačanje svijesti i 
promicanje kibersigurnosti među građanima i organizacijama te prilika za širenje najnovijih 
informacija iz svijeta sigurnosti u okviru edukacija i razmjene najboljih praksi. 

U ovogodišnjem izdanju Europskog mjeseca kibersigurnosti poseban je naglasak stavljen na 
sljedeće četiri teme te je svakoj od njih posvećen po jedan tjedan u listopadu: 

 1. tjedan – od 1. do 7. listopada: „Osnove kiberhigijene u praksi” 
 2. tjedan – od 8. do 14. listopada: „Unapređivanje digitalnih vještina i znanja” 
 3. tjedan – od 15. do 21. listopada: „Prepoznavanje kibernetičkih prijevara” 
 4. tjedan – od 22. do 28. listopada: „Nove tehnologije i privatnost”. 

Tijekom Europskog mjeseca kibersigurnosti u Europi će se održati više od 400 aktivnosti, kao što 
su konferencije, radionice, tečajevi, internetski seminari i kampanje i još mnogo toga, a sve to u 
cilju promicanja sigurnosti na internetu. ENISA, Europska komisija (Glavna uprava CONNECT) i 
države članice danas će objaviti videozapis s porukama vodećih stručnjaka iz cijele Europe kako 
bi se javnost upoznala s kampanjom. 

Potpredsjednik Europske komisije zadužen za jedinstveno digitalno tržište Andrus Ansip izjavio 
je: „Naše digitalno društvo i gospodarstvo mogu prosperirati samo ako ima dovoljno povjerenja, 
a to zahtijeva snažne kapacitete u području kibersigurnosti, tehnološke, ali i ljudske i pravne. To 
je pitanje važno za različite ciljne skupine kampanje Europskog tjedna kibersigurnosti – od 
stručnjaka za sigurnost do građana.” 

Europska povjerenica za digitalno gospodarstvo i društvo Mariya Gabriel izjavila je: 
„Kibersigurnost je izazov, ali i prilika za Europu. Što smo snažniji u sprečavanju kibernetičkih 
prijetnji i otporniji na njih, to će nam poduzeća biti konkurentnija, a građani sigurniji. 
Obilježavanjem Europskog mjeseca kibersigurnosti zapravo se želi naglasiti da je svatko dužan 
doprinijeti sigurnosti jedinstvenog digitalnog tržišta.“ 

Izvršni direktor ENISA-e Udo Helmbrecht izjavio je: „Prema informacijama koje je objavio 
Cybersecurity Ventures, predviđa se da će globalni troškovi štete prouzročene ucjenjivačkim 
softverom do 2019. premašiti 11,5 milijardi USD godišnje, a opseg stanovništva izloženog 
prijetnjama kibersigurnosti do 2022. dosegnuti 6 milijardi ljudi, dok bi se istodobno broj 
upražnjenih radnih mjesta u području kibersigurnosti trebao utrostručiti. Riječ je o vrlo opasnom 
scenariju. Cilj je Europskog tjedna kibersigurnosti spriječiti ostvarenje tog scenarija jačanjem 
svijesti o kibersigurnosnim prijetnjama i pružanjem rješenja organizacijama i građanima.” 
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Na službenom web-mjestu kampanje (www.cybersecuritymonth.eu) korisnici mogu pronaći 
savjete na 23 službena jezika Unije, pregledavati informativne materijale i pristupiti bazi 
koordinatora Europskog tjedna kibersigurnosti iz svih država članica. Osim toga mogu provjeriti 
svoje znanje rješavanjem ažuriranog internetskog kviza o kibersigurnosti. Na našem web-mjestu 
nalazi se i interaktivna karta s pomoću koje posjetitelji mogu saznati koje se aktivnosti 
organiziraju u kojem gradu. 

Tema ovoga tjedna jest „Osnove kiberhigijene u praksi”. Cilj je pomoći građanima da usvoje i 
zadrže dnevne navike, uključujući provjere i općenito ponašanja nužna za sigurnost na internetu. 

Kontekst: Europski mjesec kibersigurnosti zajednički organiziraju Europska agencija za mrežnu 
i informacijsku sigurnost (ENISA), Europska komisija i više od 300  partnera (tijela lokalne vlasti, 
vlade, sveučilišta, skupine za strateško promišljanje, nevladine organizacije, strukovna 
udruženja) iz cijele Europe.  

„Kibersigurnost je zajednička odgovornost – Stani. Razmisli. Poveži se.” Kampanju možete 
pratiti na Twitteru @CyberSecMonth koristeći oznake #CyberSecMonth, #OctoberNIS i 
#CyberAware. 

 

 


