Nasyonal Terorismo Tagapayong Sistema

Pahayagan
DHS.gov/advisories

PETSA NA NAIPALABAS: Nobyembre 10, 2021 | 4:00 PM ET

Buod ng Banta ng Terorismo sa Bansang Estados Unidos
Ang Sekretarya ng Homeland Security ay naglabas ng isang bagong National Terrorism Advisory System (NTAS) na
Pahayagan tungkol sa kasalukuyang pagtaas ng banta sa kapaligiran sa buong Estados Unidos. Ang Sariling-Bayan ay
patuloy na nahaharap sa isang magkakaibang at mapaghamong kapaligiran ng pagbabanta habang papalapit ito sa ilang
mga relihiyosong pista opisyal at nauugnay na mga pagtitipon na sa nakaraan ay nagsilbing mga potensyal na target para sa
mga pagkilos ng karahasan. Kasama sa mga banta na ito ang mga dulot ng mga indibidwal at maliliit na grupo na
nakikibahagi sa karahasan, kabilang ang mga domestic violent extremists (DVEs) at ang mga inspirasyon o motibasyon ng
mga dayuhang terorista at iba pang masasamang impluwensya ng dayuhan. Patuloy na sinasamantala ng mga aktor na ito
ang mga online na forum upang maimpluwensyahan at maikalat ang mga marahas na ekstremistang salaysay at isulong ang
marahas na aktibidad. Ang patuloy na pandaigdigang pandemya ay patuloy na nagpapalala sa mga banta na ito, sa isang
bahagi dahil sa pinaghihinalaang overreach ng gobyerno sa pagpapatupad ng mga hakbang sa kaligtasan sa kalusugan ng
publiko. Dagdag pa, ang mga dayuhang teroristang organisasyon at DVE ay patuloy na nagtatangkang magbigay ng
inspirasyon sa mga potensyal na tagasunod na magsagawa ng mga pag-atake sa Estados Unidos, kabilang ang sa
pamamagitan ng pagsasamantala sa kamakailang mga kaganapan sa Afghanistan. Sa ngayon na Nobyembre 10, 2021, hindi
alam ng DHS ang isang napipintong at mapagkakatiwalaang banta sa isang partikular na lokasyon sa Esdatod Unidos.
Naipalabas: Nobyembre 10, 2021 ng 4:00 PM ET
Magtatapos: Pebrero 8, 2022 ng 4:00 PM ET

sMga Karagdagang Detalye
•

Kasunod ng ika-20 anibersaryo ng mga pag-atake noong Setyembre 11 at pag-alis ng US mula sa Afghanistan,
ang mga marahas na extremist media branch ng al-Qa'ida at mga kaanib nito, gayundin ang Islamic State of Iraq
at as-Sham (ISIS), ay nagdiwang ng nadama ang mga tagumpay laban sa Estados Unidos at hinikayat ang
paggamit ng karahasan ng kanilang mga tagasunod at tagasuporta upang isulong ang kanilang mga layunin. Ang
mga dayuhang organisasyong terorista na ito ay malamang na patuloy na mapanatili ang isang nakikitang online
na presensya sa pagtatangkang magbigay ng inspirasyon sa mga indibidwal na nakabase sa U.S. na makisali sa
marahas na aktibidad.

•

Sa nalalabing bahagi ng 2021 at hanggang 2022, ang mga marahas na extremist na udyok ng lahi o etniko at mga
marahas na extremist na anti-gobyerno/anti-awtoridad ay patuloy na magdudulot ng banta sa Estados Unidos.
Ang mga stressor na nauugnay sa pandemya ay nag-ambag sa tumaas na mga kaguluhan at tensyon sa lipunan,
na nagtutulak ng ilang mga plano ng mga DVE, at maaari silang mag-ambag sa mas maraming karahasan ngayon
at sa susunod na taon. Kung may lalabas na bagong variant ng COVID-19 at ipapataw ang mga bagong
paghihigpit sa kalusugan ng publiko bilang resulta, posibleng gamitin ng mga marahas na extremist laban sa
gobyerno ang mga bagong paghihigpit bilang katwiran para i-target ang mga opisyal o pasilidad ng gobyerno o
pampublikong kalusugan. Bilang karagdagan, sinubukan ng ilang DVE na gamitin ang relokasyon ng mga
mamamayang Afghan sa Estados Unidos upang palalain ang mga makasaysayang hinaing ng DVE sa imigrasyon
at komunidad ng Muslim sa Amerika.
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•

Sa kasaysayan, pinupuntirya ng mga DVE at mga indibidwal na inspirasyon ng mga dayuhang teroristang
organisasyon ang mga masikip na pasilidad sa komersyo, mga bahay ng pagsamba, at mga pampublikong
pagtitipon, na kung minsan ay nagdulot ng maraming sanhi. Ang patuloy na muling pagbubukas ng mga pasilidad
ng komersyal at gobyerno at ang potensyal para sa patuloy na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya dahil sa
pandemya, pati na rin ang mga pagtitipon ng masa na nauugnay sa ilang petsa ng kahalagahan ng relihiyon sa
susunod na ilang buwan, ay maaaring magbigay ng mas mataas na mga target ng pagkakataon para sa
karahasan, bagaman sa kasalukuyan ay walang kapani-paniwala o napipintong pagbabanta na nakatali sa
anumang petsa o lokasyon.Ang mga mapangahas na ekstremistang na-uudyok ng ideolohiyang pinasimulan ng
mga pinaghihinalaang hinaing, maling salaysay, at mga teoryang pagsasabwatan ay patuloy na nagbabahagi ng
impormasyon sa online na may hangarin na pukawin ang karahasan. Ang mga online na salaysay sa mga site na
alam na puntahan ng mga indibidwal na may hawak ng marahas na ideolohiya ay tumawag para sa karahasan
laban sa mga nahalal na opisyal, kinatawan ng politika, pasilidad ng gobyerno, nagpapatupad ng batas, mga
pasilidad sa relihiyon o komersyal, at mga pinaghihinalaang ideolohiyang salungat na mga indibidwal.

•

Ang mga banyaga at domestic na aktor, na isama ang mga serbisyo ng dayuhang paniktik, dayuhang teroristang
organisasyon, at DVE, ay patuloy na nagpapakilala, nagpapalawak, at nagpapalaganap ng mga salaysay online na
nagsusulong ng karahasan, at nanawagan ng karahasan laban sa mga halal na opisyal, kinatawan ng pulitika,
pasilidad ng gobyerno, batas tagapagpatupad, mga relihiyosong komunidad o komersyal na pasilidad, at
pinaghihinalaang mga kalaban sa ideolohiya.Ang pagmemensahe mula sa mga dayuhang organisasyon ng
terorista, kabilang ang al-Qa‘ida at ISIS, na inilaan upang bigyang inspirasyon ang mga homegrown violent
extremists (HVEs) na nakabase sa Estados Unidos na patuloy na nagpapalakas ng mga salaysay na nauugnay sa
pagsasamantala sa mga protesta. Ang mga HVEs, na karaniwang nagsagawa ng pag-atake laban sa mahinang
mga target, pagtitipon ng masa, at pagpapatupad ng batas, ay nananatiling isang banta sa Sariling-Bayan.

•

Ang mga marahas na extremist na udyok ng ideolohiya na pinalakas ng mga personal na hinaing at marahas na
ekstremistang paniniwalang ideolohikal ay patuloy na nakakakuha ng inspirasyon mula sa at nakakakuha ng
gabay sa pagpapatakbo, kabilang ang tungkol sa paggamit ng mga improvised explosive device at maliliit na
armas, sa pamamagitan ng paggamit ng impormasyong ibinahagi sa mga online na forum. Ang paggamit ng
naka-encrypt na pagmemensahe ng mga marahas na ekstremista ay maaaring magkubli ng mga
tagapagpahiwatig ng pagpapatakbo na nagbibigay ng partikular na babala ng isang nakabinbing pagkilos ng
karahasan.

•

Ang mga opisyal ng nagpapatupad ng batas ay nagpahayag ng mga alalahanin na ang malawak na pagbabahagi
ng mga maling salaysay at mga teorya ng pagsasabwatan na nag-eendorso ng paggamit ng karahasan ay patuloy
na makakakuha ng traksyon, na magreresulta sa mga indibidwal o maliliit na grupo na yakapin ang mga marahas
na taktika upang makamit ang kanilang mga ninanais na layunin. Nababahala ang DHS na ang dumaraming mga
pagkilos ng karahasan, pati na rin ang mga naka-target na pag-atake laban sa nagpapatupad ng batas, ay
maaaring magpahirap sa mga lokal na mapagkukunan at hamunin ang kakayahan ng nagpapatupad ng batas na
mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng mga lokal na komunidad.

Paano Kami Tumutugon
•

Ang DHS at ang Federal Bureau of Investigation (FBI) ay patuloy na nagbibigay ng gabay sa estado, lokal, tribo, at
teritoryo (SLTT) na mga kasamahan tungkol sa kasalukuyang banta sa kapaligiran. Sa partikular, ang DHS ay
naglabas ng maraming mga pagtatasa ng katalinuhan sa mga opisyal ng SLTT tungkol sa umuusbong na banta.
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•

Ang DHS ay nakikipagtulungan sa mga kasamahan sa industriya upang tulungan silang makilala at tumugon sa
pagkalat ng maling impomasyon, mga teorya ng pagsasabwatan, at maling mga salaysay sa social media at iba
pang mga online na plataporma.

•

Ang DHS ay ginawang prayoridad ang pakikipaglaban sa mga banta ng DVEs sa loob ng Homeland Security Grant
Program nito bilang National Priority Area.

•

Ang DHS ay nananatiling nakatuon sa pakikipagtulungan sa aming mga kasamahan upang matukoy at maiwasan
ang lahat ng uri ng terorismo at naka-target na karahasan.

Paano Ka Makakatulong
•
•
•

Lahat tayo ay may papel sa pagpapanatiling ligtas sa ating mga komunidad. Manatiling mapagbantay at say
something kapag nakakita ka ng mga palatandaan ng suspicious activity.
Report suspicious activity at banta ng karahasan, kabilang ang mga online na banta, sa lokal na tagapagpatupad
ng batas, FBI Field Offices, o sa iyong lokal na Fusion Center.
Kung may kilala ka na nahihirapan sa mga isyu sa kalusugan ng isip, o maaaring mapanganib sa kanilang sarili o
sa iba, support is available.

Maging Handa at Manatiling May Alam
•
•
•
•

•

Maging handa para sa anumang mga pang-agarang sitwasyong at manatiling may kamalayan sa mga pangyayari
na maaaring malagay sa peligro ang iyong personal na kaligtasan.
Panatilihing may digital media literacy upang makilala at mabuo ang katatagan laban sa mga hindi totoo at
nakakapinsalang salaysay.
Maging mapagmasid sa iyong kapaligiran at ang pinakalamalit na tauhan ng seguridad.
Ang mga ahensya ng gobyerno ay magbibigay ng mga detalye tungkol sa mga umuusbong na banta ayon sa
impormasyon na makikilala. Hinihimok ang publiko na makinig sa mga lokal na awtoridad at mga opisyal sa
kaligtasan ng publiko.
Ang mga ahensya ng gobyerno ay magbibigay ng mga detalye tungkol sa mga umuusbong na banta ayon sa
impormasyon na makikilala. Hinihimok ang publiko na makinig sa mga lokal na awtoridad at mga opisyal sa
kaligtasan ng publiko.

Kung may nakita ka, Magsabi ka™- Iulat ang kahina-hinalang aktibidad sa lokal na nagpapatupad ng batas o tumawag
sa 911.
Nagbibigay ang Nasyonal Terorismo Tagapagpayo na Sistema ng impormasyon tungkol sa mga isyu sa seguridad at banta
ng sariling- bayan. Ito ay ipinamamahagi ng Department of Homeland Security. Ang karagdagang impormasyon ay
makukuha sa: DHS.gov/advisories. Upang makatanggap ng update sa telepono: Twitter.com/dhsgov.
Kung may nakita ka, magsabi ka™ ginamit na may permiso sa NY Metropolitan Transportasyong Awtoridad.
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