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Stop. Think. Connect. 2018 European Cyber Security Month kicks off
Den sjätte upplagan av Europeiska månaden för cybersäkerhet (ECSM) inleds i dag i hela EU.
EU:s cybersäkerhetsbyrå Enisa, EU-kommissionen och fler än 200 partner i hela Europa
kommer att driva den här kampanjen under oktober månad.
Det här är EU:s årliga informationskampanj för att främja cybersäkerhet hos medborgare och
organisationer och tillhandahålla aktuell cybersäkerhetsinformation genom utbildning och utbyte
av bästa praxis.
2018 års cybersäkerhetsmånad kommer att fokusera på fyra huvudområden, ett för varje vecka i
oktober:





Första veckan (1–7 oktober): ”Grundläggande it-hygien”.
Andra veckan (8–14 oktober): ”Öka dina digitala färdigheter och kunskaper”.
Tredje veckan (15–21 oktober): ”Känn igen cyberbedrägerier”.
Fjärde veckan (22–28 oktober): ”Ny teknik och personlig integritet”.

Under Europeiska månaden för cybersäkerhet kommer man att anordna över 400 olika
arrangemang som konferenser, workshoppar, kurser, allmänna presentationer för användare,
webb-seminarier, nätbaserade kampanjer och mycket annat i Europa för att främja nätsäkerhet.
Enisa, Europeiska kommissionen – GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik och
medlemsstaterna lägger idag fram ett videoklipp tillsammans med meddelanden från ledande
experter från hela Europa för att öka medvetenheten om kampanjen.
– För att vårt digitala samhälle och den digitala ekonomin ska kunna blomstra krävs ett tillräckligt
förtroende och för detta krävs stark cybersäkerhetskapacitet, både teknisk, mänsklig och rättslig,
säger Andrus Ansip, EU-kommissionär för den digitala inre marknaden. Detta är en viktig fråga för
de många olika aktörer som kampanjen riktar sig till, alltifrån personer som jobbar med
säkerhetsfrågor till vanliga medborgare.
– Cybersäkerheten är både en utmaning och en möjlighet för Europa, säger Mariya Gabriel, EUkommissionär för den digitala ekonomin och det digitala samhället. Ju starkare vi blir när det gäller
att förebygga och försvara oss mot cyberhot desto bättre är det för företagens konkurrenskraft och
medborgarnas säkerhet. Europeiska månaden för cybersäkerhet understryker verkligen att alla
har ett ansvar för att bidra till en säker digital inre marknad.
Enisas verkställande direktör, Udo Helmbrecht, säger: – De globala kostnaderna för skador som
orsakas av utpressningstrojaner (ransomware) beräknas 2019 uppgå till över 11,5 miljarder USdollar per år, och hela sex miljarder människor kommer att vara potentiella mål för cyberattacker
2022. Samtidigt väntar man sig en tredubbling av antalet cybersäkerhetsjobb som inte kan
tillsättas , enligt Cybersecurity Ventures. Förutsättningar för en perfekt storm alltså. Europeiska
månaden för cybersäkerhet genomförs för att bryta de här trenderna genom att öka
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medvetenheten om cybersäkerhetshot och tillhandahålla lösningar för organisationer och
medborgare.
Kampanjens officiella webbplats är www.cybersecuritymonth.eu. Där kan användare hitta tips
och råd på alla 23 EU-språken. Där finns också informationsmaterial och ett register över alla
EU-länders samordnare för cybersäkerhetsmånaden. Man har också möjligheten att testa sina
kunskaper genom att göra den uppdaterade nätkvissen om cybersäkerhet. Webbplatsen har
också en interaktiv karta där man kan se vilka arrangemang som anordnas i olika städer.
Den här veckans tema är ”grundläggande it-hygien”. Det handlar om att hjälpa allmänheten att
skapa och upprätthålla de dagliga rutiner, kontroller och allmänna beteenden som krävs för att
vara säker på nätet.
Bakgrund: Europeiska månaden för cybersäkerhet arrangeras av Europeiska unionens byrå för
nät- och informationssäkerhet (Enisa), EU-kommissionen och över 300 samarbetspartner
(lokala myndigheter, regeringar, universitet, tankesmedjor, icke-statliga organisationer och
yrkesorganisationer) från hela Europa.
”Cybersäkerhet är ett gemensamt ansvar – Stopp. Tänk. Anslut.” Följ kampanjen på twitter
@CyberSecMonth och använd hashtaggarna #CyberSecMonth, #OctoberNIS och #CyberAware.
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