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Stoj. Pomisli. Poveži se. Začenja se evropski mesec kibernetske 
varnosti 2018. 

Danes se po vsej EU začenja šesti evropski mesec kibernetske varnosti. Agencija EU za 
kibernetsko varnost ENISA, Evropska komisija in več kot 200 partnerjev iz vse Evrope bodo to 
kampanjo izvajali ves oktober.  

Evropski mesec kibernetske varnosti je vsakoletna kampanja ozaveščanja, posvečena 
promoviranju kibernetske varnosti med državljani in organizacijami, v okviru katere se z 
izobraževanjem in izmenjavo najboljših praks zagotavljajo najnovejše varnostne informacije. 

Evropski mesec kibernetske varnosti 2018 se osredotoča na štiri teme, od katerih vsaka ustreza 
enemu oktobrskemu tednu: 

 prvi teden – od 1. do 7. oktobra: „poskrbite za osnovno kibernetsko higieno“, 
 drugi teden – od 8. do 14. oktobra: „razširite svoje digitalne spretnosti in znanja“, 
 tretji teden – od 15. do 21. oktobra: „prepoznajte kibernetske prevare“, 
 četrti teden – od 22. do 28. oktobra: „tehnologije v vzponu in zasebnost“. 

Med evropskim mesecem kibernetske varnosti bo po vsej Evropi potekalo več kot 400 dejavnosti 
za promoviranje spletne varnosti, kot so konference, delavnice, usposabljanja, splošne 
predstavitve za uporabnike, spletni seminarji, spletne kampanje in veliko več. Agencija ENISA, 
generalni direktorat Evropske komisije za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo ter 
države članice bodo danes z namenom ozaveščanja o kampanji objavili videoposnetek s 
sporočili vodilnih strokovnjakov iz vse Evrope. 

Podpredsednik Evropske komisije, pristojen za enotni digitalni trg, Andrus Ansip je dejal: „Naša 
digitalna družba in gospodarstvo lahko cvetita le, če obstaja dovolj zaupanja – zato so potrebne 
čvrste kibernetske zmogljivosti: tehnološke, človeške in pravne. To vprašanje zadeva širok 
razpon akterjev, od strokovnjakov na področju varnosti do državljanov, ki so vsi ciljna publika 
kampanje evropskega meseca kibernetske varnosti.“ 

Evropska komisarka za digitalno gospodarstvo in družbo Marija Gabriel je dejala: „Kibernetska 
varnost je za Evropo tako cilj kot priložnost. Uspeh pri preprečevanju in odvračanju kibernetskih 
groženj bo povečal konkurenčnost naših podjetij in varnost naših državljanov. Evropski mesec 
kibernetske varnosti zares poudarja, da mora vsakdo prispevati k varnemu enotnemu 
digitalnemu trgu.“ 

Izvršni direktor Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij prof. dr. Udo Helmbrecht 
je dejal: „Globalni stroški za škodo, ki jo povzroči izsiljevalsko programje, naj bi po napovedih 
leta 2019 presegli 11,5 milijard ameriških dolarjev, do leta 2022 pa naj bi bilo za napade ranljivih 
6 milijard ljudi. Po pričakovanjih podjetja Cybersecurity Ventures se bo število nezasedenih 
delovnih mest na področju kibernetske varnosti potrojilo. To je popoln recept za katastrofo. 
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Namen evropskega meseca kibernetske varnosti je obrniti te trende, in sicer z ozaveščanjem o 
grožnjah na področju kibernetske varnosti in nudenju rešitev organizacijam in državljanom.“ 

Uradno spletišče kampanje je www.cybersecuritymonth.eu. Tam lahko najdete nasvete v 23 
jezikih EU in gradivo za ozaveščanje ter dostopate do repozitorija koordinatorjev evropskega 
meseca kibernetske varnosti iz vseh držav članic. Svoje znanje lahko preiskusite tudi s 
posodobljenim spletnim kvizom o kibernetski varnosti. Na spletišču se nahaja tudi interaktiven 
zemljevid, kjer lahko izveste, katere dejavnosti so organizirane v posameznem mestu. 

Tema tega tedna je „poskrbite za osnovno kibernetsko higieno“. Z njim želimo javnosti pomagati 
pri pridobivanju in ohranjanju vsakodnevnih navad, preverjanj in splošnega vedenja, ki so 
potrebni za varnost na spletu. 

Ozadje: Evropski mesec kibernetske varnosti organizirajo Agencija Evropske unije za varnost 
omrežij in informacij (ENISA), Evropska komisija in več kot 300 partnerjev (lokalni organi, vlade, 
univerze, možganski trusti, nevladne organizacije in poklicna združenja) iz vse Evrope.  

„Kibernetska varnost je naša skupna odgovornost – Stoj. Pomisli. Poveži se.“ Spremljajte 
kampanjo na Twitterju @CyberSecMonth in uporabite oznake #CyberSecMonth, #OctoberNIS in 
#CyberAware. 

 

 


