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Buod ng Banta ng Terorismo sa Bansang Estados Unidos
Ang Estados Unidos ay nanatiling nakataas ang banta sa kapaligiran na pinalakas ng ilang mga kadahilanan, kabilang ang
isang online na kapaligiran na puno ng mali o mapanlinlang na mga salaysay at mga teorya ng pagsasabwatan, at iba pang
mga anyo ng mis- dis- and mal-information (MDM) na ipinakilala at/o pinalalakas ng dayuhan at domestic threat aktor.
Ang mga banta ng aktor na ito ay naglalayong palalain ang alitan sa lipunan upang maghasik ng hindi pagkakaunawaan at
pahinain ang tiwala ng publiko sa mga institusyon ng gobyerno upang hikayatin ang kaguluhan, na maaaring maging
inspirasyon ng mga gumagawa ng karahasan. Ang mga pag-atake ng malawakang nasawi at iba pang mga gawain ng nakatarget na karahasan na isinasagawa ng mga nag-iisang umaatake at maliliit na grupo na kumikilos sa pagpapasulong ng
mga paniniwala sa ideolohiya at/o mga personal na hinaing ay nagdudulot ng patuloy na banta sa bansa. Bagama't ang
mga kundisyong pinagbabatayan ng tumaas na nakikitang banta ay hindi gaanong nagbago sa nakalipas na taon, ang
convergence ng mga sumusunod na kadahilanan ay nagpapataas ng madaliang pagbabago, hindi mahuhulaan, at pagiging
kumplikado ng kapaligiran ng banta: (1) ang paglaganap ng mali o mapanlinlang na mga salaysay, na naghahasik ng hindi
pagkakasundo o sirain ang tiwala ng publiko sa mga institusyon ng gobyerno ng US; (2) patuloy na panawagan para sa
karahasan na nakadirekta sa kritikal na imprastraktura ng U.S.; mahinang mga target at mataong pagtitipon; mga
institusyong nakabatay sa pananampalataya, tulad ng mga simbahan, sinagoga, at mosque; mga institusyon ng mas
mataas na edukasyon; mga minorya ng lahi at relihiyon; mga pasilidad at tauhan ng pamahalaan, kabilang ang
tagapagpatupad ng batas at militar; ang media; at pinaghihinalaang mga kalaban sa ideolohiya; at (3) mga panawagan ng
mga dayuhang teroristang organisasyon para sa mga pag-atake sa Estados Unidos batay sa mga kamakailang pangyayari.

Itatagal
Naipalabas: Pebrero 7, 2022 ng 2:00 PM ET
Magtatapos: Hunyo 7, 2022 ng 2:00 PM ET
***Ang NTAS na Pahayagan na inisyu noong Nobyembre 10, 2021 at nakatakdang magtatapos sa Pebrero 8, 2022 sa
pamamagitan nito ay nakansela.

Mga Karagdagang Detalye
Ang pangunahing banta na nauugnay sa terorismo sa Estados Unidos ay patuloy na nagmumula sa mga nag-iisang
umaatake o kaunting pangkat ng mga indibidwal na naudyukan ng isang hanay ng mga dayuhan at/o domestic na mga
karaingan na kadalasang nililinang sa pamamagitan ng paggamit ng ilang partikular na online na nilalaman. Ang
pagsasama-sama ng mga marahas na ideolohiyang ekstremista, mali o mapanlinlang na mga salaysay, at mga teorya ng
pagsasabwatan ay may at patuloy na mag-aambag sa isang mas mataas na banta ng karahasan sa Estados Unidos.
Ang mga pangunahing dahilan na nag-aambag sa kasalukuyang tumataas na banta sa kapaligiran ay kinabibilangan
ng:
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(1) Ang paglaganap ng mali o mapanlinlang na mga salaysay, na naghahasik ng hindi pagkakasundo o sumisira sa
tiwala ng publiko sa mga institusyon ng gobyerno ng U.S.:



Halimbawa, mayroong malawakang online na paglaganap ng mali o mapanlinlang na mga salaysay tungkol sa
hindi napatunayang malawakang pandaraya sa halalan at COVID-19. Ang mga hinaing na nauugnay sa mga
temang ito ay nagbigay inspirasyon sa mga marahas na pag-atake ng ekstremista noong 2021.
Mayroong mga mapanirang kapangyarihang dayuhan at patuloy na pinalalakas ang mga mali o mapanlinlang na
salaysay na ito sa mga sinisikap na sirain ang Estados Unidos.

(2) Patuloy na panawagan para sa karahasan na nakadirekta sa kritikal na imprastraktura ng U.S.; mahinang mga
target at mataong pagtitipon; mga institusyong nakabatay sa pananampalataya, tulad ng mga simbahan,
sinagoga, at mosque; mga institusyon ng mas mataas na edukasyon; mga minorya ng lahi at relihiyon; mga
pasilidad at tauhan ng pamahalaan, kabilang ang tagapagpatupad ng batas at militar; ang media; at
pinaghihinalaang mga kalaban sa ideolohiya:












Patuloy na pinalalakas ng mga dayuhang organisasyong terorista at mga aktor na nagbabanta sa loob ng bansa
ang mga dati nang mali o mapanlinlang na salaysay sa online upang maghasik ng kaguluhan at pahinain ang
tiwala ng publiko sa mga institusyon ng gobyerno. Ginagawa ito ng ilan sa mga aktor na ito upang hikayatin ang
kaguluhan, na maaaring humantong sa mga pagkilos ng karahasan laban sa mga pasilidad, indibidwal,
institusyon, at organisasyong binanggit sa itaas.
Ang mga mararahas na ekstremista na inspirasyon ng isang hanay ng mga karaingan at ideolohiya ay patuloy na
nagta-target sa mga mataong lugar na tradisyonal na itinuturing na mahinang mga target, tulad ng komersyal at
pampublikong accessible na mga pasilidad, pampublikong pagtitipon, ilang pasilidad ng gobyerno at estado, at
mga bahay sambahan.
Ang kamakailang pag-atake sa isang sinagoga sa Colleyville, Texas ay nagha-highlight sa patuloy na banta ng
karahasan batay sa mga motibasyon ng lahi o relihiyon, pati na rin ang mga banta laban sa mga organisasyong
nakabatay sa pananampalataya.
Ang mga banta na nakadirekta sa Historically Black Colleges and Universities (HBCUs) at iba pang mga kolehiyo
at unibersidad, mga pasilidad ng Hudyo, at mga simbahan ay nakadulot ng pagkabahala at maaaring magbigay
ng inspirasyon sa mga ekstremistang aktor na nananakot na gagawin ang karahasan.
Habang patuloy na bumababa ang mga paghihigpit sa COVID-19 sa buong bansa, ang pagtaas ng access sa
komersyal at mga pasilidad ng gobyerno at ang tumataas na bilang ng mga mataong pagtitipon ay maaaring
magbigay ng mas maraming pagkakataon para sa mga indibidwal na nagnanais na gumawa ng mga gawaing
karahasan na gawin ito, kadalasan nang may kaunti o walang babala. Samantala, ang mga hakbang sa
pagpapagaan ng COVID-19—lalo na ang bakuna sa COVID-19 at mga kautusan ng mask—ay ginamit ng mga
marahas na domestic extremists upang bigyang-katwiran ang karahasan mula noong 2020 at maaaring patuloy
na magbigay ng inspirasyon sa mga ekstremistang ito na i-target ang gobyerno, pangangalagang pangkalusugan,
at mga institusyong pang-akademiko at sila’y humahalo sa mga pag.iingat na ito.
Itinuring din ng mga marahas na domestic extremists ang mga pag-atake laban sa kritikal na imprastraktura ng
U.S. bilang isang paraan upang lumikha ng kaguluhan at isulong ang mga layunin sa ideolohiya, at kamakailan ay
naghangad na guluhin ang mga kritikal na imprastraktura ng U.S. electric at communications, kabilang ang
pagpapakalat ng mali o mapanlinlang na mga salaysay tungkol sa 5G cellular technology.
Ang ilang mga marahas na domestic extremist ay patuloy na nagsusulong ng karahasan bilang tugon sa mga mali
o mapanlinlang na mga salaysay tungkol sa walang basehang pandaraya sa halalan. Ang mga buwan bago ang
paparating na 2022 midterm na halalan ay maaaring magbigay ng mga karagdagang pagkakataon para sa mga
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ekstremista at iba pang indibidwal na tumawag ng karahasan na nakadirekta sa mga demokratikong institusyon,
kandidato sa pulitika, mga opisina ng partido, mga kaganapan sa halalan, at mga manggagawa sa halalan.
May kaunting bilang ng mga aktor ng pagbabanta na nagtatangkang gamitin ang paglikas at pagpapatira ng mga
mamamayang Afghan kasunod ng pag-alis ng militar ng U.S. mula sa Afghanistan noong nakaraang taon bilang
isang paraan upang palalain ang matagal nang mga hinaing at bigyang-katwiran ang mga pag-atake laban sa mga
imigrante.

(3) Mga panawagan ng mga dayuhang teroristang organisasyon para sa mga pag-atake sa Estados Unidos batay sa
mga kamakailang pangyayari:




Ang mga dayuhang teroristang organisasyon ay malamang patuloy na panatilihin ang isang nakikitang presensya
sa online upang subukang magbigay ng inspirasyon sa mga indibidwal na nakabase sa U.S. na makisali sa
marahas na aktibidad.
Hinikayat ng mga tagasuporta ng mga dayuhang teroristang organisasyon ang mga copycat attack kasunod ng
pag-atake noong Enero 15, 2022 sa isang sinagoga sa Colleyville, Texas.
Ang mga dayuhang terorista ay nananatiling layunin ang pag-target sa Estados Unidos at mga tao sa U.S., at
maaaring maghangad na gamitin ang pagbabago ng seguridad sa kapaligiran sa ibang bansa upang magplano ng
mga pag-atake. Ang Islamic State of Iraq at ash-Sham (ISIS) o mga kaanib nito ay maaaring maglabas ng mga
pampublikong panawagan para sa paghihiganti dahil sa welga na kamakailan ay pumatay sa pinuno ng ISIS na si
Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi.

Paano Kami Tumutugon








Ang DHS at ang Federal Bureau of Investigation (FBI) ay patuloy na nagbabahagi ng napapanahon at
naaaksyunan na impormasyon at katalinuhan sa pinakamalawak na madla hanggat maaari. Kabilang dito ang
pagbabahagi ng impormasyon at katalinuhan sa aming mga kasosyo sa bawat antas ng gobyerno at sa pribadong
sektor. Nagsasagawa kami ng mga paulit-ulit na briefing sa pagbabanta kasama ang pribadong sektor at estado,
lokal, tribo, teritoryo, at mga kasosyo sa kampus, kabilang ang pagbibigay-alam sa mga pagsisikap sa pagpaplano
ng seguridad. Ang DHS ay nananatiling nakatuon sa pakikipagtulungan sa aming mga kasosyo upang matukoy
prevent all forms of terrorism and targeted violence, at upang suportahan ang mga pagsisikap ng mga
nagpapatupad ng batas para mapanatiling ligtas ang aming mga komunidad.
Ang DHS’s Office of Intelligence and Analysis ay nagtatag ng isang bagong, nakatuong domestic terrorism branch
para makagawa ng maayos, napapanahong intelligence o kaalaman na kailangan para kontrahin ang mga
kaugnay na banta. Pinalawak ng Departamento ang pagsusuri nito sa online na aktibidad bilang bahagi ng mga
pagsisikap nitong tasahin at maiwasan ang mga gawa ng karahasan, habang tinitiyak ang proteksyon ng privacy,
karapatang sibil, at kalayaang sibil.
Ang DHS’s Center for Prevention Programs and Partnerships (CP3) ay nagbibigay sa mga komunidad ng mga
mapagkukunan at tool upang makatulong na pigilan ang mga indibidwal na maging radikal sa karahasan. Noong
2021, iginawad ng CP3 ang humigit-kumulang $20 milyon na mga gawad sa pamamagitan ng Targeted Violence
and Terrorism Prevention Grant Program nito. Ang CP3 ay nakikipagtulungan din sa mga lokal na komunidad
upang itaas ang kamalayan tungkol sa kung paano maiwasan ang karahasan.
Noong 2021, itinalaga ng DHS ang domestic violent extremism bilang isang “National Priority Area” sa loob
nitong Homeland Security Grant Program HSGP), na nagreresulta sa hindi bababa sa $77 milyon na ginagastos sa
pagpigil, paghahanda, pagprotekta, at pagtugon sa mga kaugnay na banta.
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Noong 2021, ang DHS’s Nonprofit Security Grant Program (NSGP) ay nagbigay ng $180 milyon sa pagpopondo
para suportahan ang target hardening at iba pang pisikal na pagpapahusay sa seguridad sa mga non-profit na
organisasyon na may mataas na panganib ng pag-atake ng terorista.
Nakikipagtulungan ang DHS sa mga kasosyo sa publiko at pribadong sektor, gayundin sa mga dayuhang katapat,
upang tukuyin at suriin ang MDM, kabilang ang mga mali o mapanlinlang na salaysay at mga teorya ng
pagsasabwatan na kumakalat sa social media at iba pang online platform na nag-eendorso o maaaring magbigay
ng inspirasyon sa karahasan.
Nakikipagtulungan ang DHS’s Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) sa mga kasosyo sa publiko
at pribadong sektor – kabilang ang mga may-ari at operator ng kritikal na imprastraktura sa U.S. – upang
mabawasan ang panganib laban sa ating cyber at pisikal na imprastraktura at pataasin ang katatagan ng
cybersecurity sa buong bansa.

Paano ka Makakatulong
Manatiling May Alam at Handa


Be prepared para sa mga sitwasyong pang-agaran at manatiling may kamalayan sa mga pangyayari na maaaring
maglagay sa iyo sa panganib. Maging mapagmasid sa iyong kapaligiran at ang pinakalamalit na tauhan ng
seguridad.



Panatilihin na ang iyong sarili ay safe online at panatilihing may digital and media literacy upang makilala at
bumuo ng katatagan sa mga mali o mapanlinlang na salaysay.
Suriin ang mga DHS resources para sa kung paano mas mapoprotektahan ang mga negosyo, mga bahay ng
sambahan, at mga paaralan, at tiyakin ang kaligtasan ng mga pampublikong pagtitipon.
Maghanda para sa mga potensyal active shooter na mga insidente, pati na rin ang pag- prevent, protect against,
respond to, and mitigate the use of explosives.
Learn more tungkol sa mga mapagkukunang nakabatay sa komunidad upang makatulong na pigilan ang mga
indibidwal na maging radikal sa karahasan.
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Iulat ang Mga Potensyal na Banta




Makinig sa mga lokal na awtoridad at mga opisyal sa kaligtasan ng publiko.
If You See Something, Say Something® Report suspicious activity at mga banta ng karahasan, kabilang ang mga
online na banta, sa lokal na tagapagpatupad ng batas, FBI Field Offices, or sa inyong lokan na Fusion Center.
Tumawag sa 911 kung may emerhensiya.
Kung may kakilala kayong nahihirapan sa mga isyu sa kalusugan ng isip o maaaring magdulot ng panganib sa
kanilang sarili o sa iba, seek help.

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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