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Buod ng Banta ng Terorismo sa Bansang Estados Unidos 
Ang Estados Unidos ay nananatiling nakataas ang banta sa kapaligiran, tulad ng nabanggit sa nakaraang Pahayagan, at 
ilang kamakailang mga pag-atake ang nag-highlight sa pabago-bago at kumplikadong anyo ng banta sa kapaligiran. Sa 
mga darating na buwan, inaasahan namin na ang banta sa kapaligiran ay magiging mas dynamic dahil maraming mga 
high-profile na kaganapan ang maaaring pagsasamantalahan upang bigyang-katwiran ang mga pagkilos ng karahasan 
laban sa isang hanay ng mga posibleng target. Maaaring kabilang sa mga target na ito ang mga pampublikong pagtitipon, 
mga institusyong nakabatay sa pananampalataya, mga paaralan, mga minoryang lahi at relihiyon, mga pasilidad at 
tauhan ng gobyerno, mga kritikal na imprastraktura ng U.S., ang media, at pinaghihinalaang mga kalaban sa ideolohiya. 
Ang mga aktor ng pagbabanta ay kumilos kamakailan sa karahasan dahil sa mga salik tulad ng mga personal na hinaing, 
mga reaksyon sa mga kasalukuyang kaganapan, at pagsunod sa mga marahas na ideolohiyang ekstremista, kabilang ang 
motibasyon sa lahi o etniko o anti-gobyerno/anti-awtoridad na marahas na ekstremismo. Ang mga dayuhang kalaban— 
kabilang ang mga organisasyong terorista at kalaban ng nation state—ay nananatiling intensyon din sa pagsasamantala 
sa kapaligiran ng banta upang isulong o pukawin ang karahasan, maghasik ng kaguluhan, o pahinain ang mga 
demokratikong institusyon ng U.S. Patuloy naming tinatasa na ang pangunahing banta ng mass casualty violence sa 
Estados Unidos ay nagmumula sa mga nag-iisang nagkasala at maliliit na grupo na udyok ng isang hanay ng mga 
ideolohikal na paniniwala at/o mga personal na hinaing. 

Itatagal 
Naipalabas: Hunyo 7, 2022 ng 9:00 AM ET 
Magtatapos: Nobyembre 30, 2022 ng 2:00 PM ET 

** Ang NTAS na Pahayagan na inisyu noong Pebrero 7, 2022 at nakatakdang magtatapos sa Hunyo 7, 2022 sa 
pamamagitan nito ay nakansela.** 

Karagdagang Impormasyon 
Ang mga pangunahing aspeto ng umuusbong na pagbabanta sa kapaligiran ay kinabibilangan ng: 

Ilang kamakailang marahas na pag-atake ng mga nag-iisang umaatake laban sa mga minoryang komunidad, paaralan, 
bahay-sambahan, at mass transit ay nagpakita ng pabago-bago at masalimuot na anyo ng banta na kinakaharap ng 
Estados Unidos: 

• Pinuri ng mga indibidwal sa mga online na forum na regular na nagpapalaganap ng domestic violent extremist at 
conspiracy theory na nauugnay sa content na may kinalaman sa mass shooting noong Mayo 2022 sa isang 
elementarya sa Uvalde, Texas at hinikayat ang mga copycat attack. Ang iba ay kinuha ang kaganapan upang 
subukang magpakalat ng maling impormasyon at mag-udyok ng mga karaingan, kabilang ang mga pag-aangkin 
na ito ay isang kaganapan na idinisenyo ng gobyerno na nilalayong isulong ang mga hakbang sa pagkontrol ng 
baril. 

• Ang suspek sa pag-atake sa grocery store sa Buffalo, New York noong Mayo 2022 ay nag-claim na siya ay 
naudyukan ng racist, anti-Black, at anti-Semitic na conspiracy theories, na kadalasang tinutukoy bilang "great 
replacement" o "white genocide." Sinasabi ng mga teoryang ito na ang mga minorya, multikulturalista, at isang 
naghaharing elite ay sadyang nagbabanta sa pagkakaroon ng puting lahi. Ang umano'y 2019 attacker sa Walmart 
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sa El Paso, Texas ay nagbanggit ng magkatulad na mga hinaing at inspirasyon para sa pag-atake, at ang mga 
umaatake sa Buffalo at El Paso ay nagpahiwatig na sila ay inspirasyon ng 2019 attacker ng dalawang mosque sa 
Christchurch, New Zealand. 

• Ang marahas na pag-atake noong Mayo 2022 sa Laguna Woods, California ang nag-target ng mga congregant ng 
simbahan na naglilingkod sa komunidad ng Taiwan. Ang pag-atake ay ikinamatay ng isang indibidwal at 
nasugatan ang limang iba pa. Ayon sa lead investigative agency, naglagay din ang suspek ng mga molotov 
cocktail-like device sa paligid ng simbahan at sinigurado ang mga pinto gamit ang mga chain at super glue. 

• Noong Abril 2022, isang indibidwal na nakasuot ng gas mask ang naghagis ng dalawang smoke canister at 
nagpaputok ng baril sa subway sa New York City noong rush hour sa umaga, na nagresulta sa mga pinsala sa 
dose-dosenang mga indibidwal. Kasunod ng pamamaril, maraming pro-al-Qa‘ida at ISIS user ang nagdiwang sa 
pag-atake, na nananatiling nasa ilalim ng imbestigasyon. 

Ang patuloy na paglaganap ng mga mali o mapanlinlang na mga salaysay tungkol sa mga kasalukuyang kaganapan 
ay maaaring magpatibay sa mga kasalukuyang personal na hinaing o ideolohiya, at kasama ng iba pang mga 
kadahilanan, ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa mga indibidwal na kumilos sa karahasan. 

• Ang ilang mga domestic violent extremists ay nagpahayag ng mga karaingan na may kaugnayan sa kanilang 
perception na ang gobyerno ng U.S. ay ayaw o hindi kayang i-secure ang U.S.-Mexico border at nanawagan ng 
karahasan upang pigilan ang pagdaloy ng mga walang dokumento na migrante sa United States. Sinusuri namin 
na may mas mataas na panganib ng mga domestic violent extremist na gumagamit ng mga pagbabago sa mga 
patakarang nauugnay sa seguridad sa border at/o mga mekanismo ng pagpapatupad upang bigyang-katwiran 
ang karahasan laban sa mga indibidwal, tulad ng mga minorya at mga opisyal na nagpapatupad ng batas na 
kasamahan sa pagpapatupad ng seguridad sa border. 

• Dahil sa mataas na profile na kaso ng Korte Suprema ng U.S. tungkol sa mga karapatan sa aborsyon, ang mga 
indibidwal na nagtataguyod ng kapwa para sa at laban sa aborsyon ay, sa mga pampublikong forum, ay 
humimok ng karahasan, kabilang ang lumalabag sa gobyerno, relihiyon, at personnel ng healthcare reproductive, 
gayundin sa mga kasalungat ang mga ideolohiya. 

• Sa pagpasok ng Estado Unidos sa kalagitnaan ng panahon ng halalan sa taong ito, tinatasa namin na malamang 
na tataas ang mga panawagan para sa karahasan ng mga domestic violent extremists na nakadirekta sa mga 
demokratikong institusyon, kandidato sa pulitika, mga opisina ng partido, mga kaganapan sa halalan, at mga 
manggagawa sa halalan. 

Ang mga dayuhang kalaban ay nananatiling layunin ang pagsasamantala sa dynamic na banta sa kapaligiran upang 
maghasik ng kaguluhan, pahinain ang mga demokratikong institusyon ng U.S., at isulong o pukawin ang karahasan 
ng kanilang mga tagasuporta. 

• Kasunod ng sitwasyon ng hostage noong Enero 2022 sa synagogue sa Colleyville, Texas, ang mga tagasuporta ng 
ISIS at al-Qa'ida ay naglabas ng mga pahayag na ipinagdiriwang ang hostage taker para sa pagbibigay pansin sa 
isyu ng babaeng nahatulan ng pederal na tagasuporta ng al-Qa'ida at iminungkahi ang kaganapan na maaaring 
magsilbing inspirasyon para sa mga darating na umaatake. Ang mga dayuhang teroristang organisasyon ay 
malamang na patuloy na gagamit ng mga online na platform upang subukang magbigay ng inspirasyon sa mga 
indibidwal na nakabase sa U.S. na makisali sa marahas na aktibidad. 
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• Noong Abril 2022, naglabas ang ISIS ng audio message na nag-aanunsyo ng bagong pandaigdigang kampanya ng 
mga pag-atake upang "maghiganti" sa pagkamatay ng namatay na pinuno at tagapagsalita ng grupo. Nanawagan 
ang mensahe sa mga tagasuporta ng ISIS na magsagawa ng mga pag-atake ng kutsilyo at pagsalpukin ang mga 
sasakyan sa Estados Unidos at Europa. 

• Inilabas ng pro-al-Qa'ida Malahem Cyber Army ang ikatlong isyu ng magazine nitong "Wolves of Manhattan" 
noong Abril 2022, na nakatutok sa patuloy na labanan sa Ukraine. Hinikayat ng magazine ang mga tagasuporta 
na maglakbay sa Ukraine upang makakuha ng pagsasanay at mga armas na gagamitin sa mga pag-atake laban sa 
Kanluran. 

• Hinangad ng mga aktor ng impluwensyang Chinese, Iranian, Russian, at iba pang banyagang malign na mag-
ambag sa panloob na hindi pagkakasundo ng U.S. at pahinain ang pokus at posisyon nito sa buong mundo. Ang 
mga aktor na ito ay pinalaki ang mga salaysay na binanggit ng mga radicalized na indibidwal upang bigyang-
katwiran ang karahasan, kabilang ang mga teorya ng pagsasabwatan at mga mali o mapanlinlang na salaysay na 
nagpo-promote ng pagkakahati ng lipunan sa U.S. Sa nakalipas na mga buwan, pinalaki rin ng Russia at iba pang 
mga aktor ang mga teorya ng pagsasabwatan na nagpaparatang sa responsibilidad ng US para sa krisis sa Russia-
Ukraine at pag-claim ng suporta ng US para sa mga bio-weapons lab sa ibang bansa. Ginamit ng ilan sa mga aktor 
na ito ang mga teorya ng pagsasabwatan upang bigyang-katwiran ang mga panawagan para sa karahasan laban 
sa mga opisyal at institusyon ng U.S. 

• Habang papalapit ang mid-term na halalan sa U.S. 2022, maaaring palakasin ng mapang-abusong mga dayuhang 
aktor ang kanilang pagmemensahe upang maghasik ng hindi pagkakaunawaan at maimpluwensyahan ang mga 
madla sa U.S. alinsunod sa mga kagawian noong nakaraang mga yugto ng halalan. 

Paano Kami Tumutugon 
Nakikipagtulungan ang DHS sa mga ka-partner sa bawat antas ng pamahalaan, sa pribadong sektor, at sa mga lokal na 
komunidad upang mapanatiling ligtas ang mga Amerikano, kabilang ang sa pamamagitan ng mga sumusunod na 
halimbawa ng aming mga mapagkukunan at suporta: 

• 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 ating mga komunidad. 

• Ang DHS’s Office of Intelligence and Analysis (I&A), FBI, at ang National Counterterrorism Center ay naglabas ng 
mga updated na tagapagpahiwatig ng pag-uugali ng extremist mobilization ng U.S. sa karahasan. Dagdag pa rito, 
ang I&A's National Threat Evaluation and Reporting Program ay patuloy na nagbibigay ng mga tools at resources 
para sa pederal, estado, lokal, tribal, at territorial partners sa pagpigil sa terorismo at target na karahasan, 
kabilang ang online na pagsasanay sa pag-uulat ng kahina-hinalang aktibidad. 
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• Nakikipagtulungan ang DHS’s Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) sa mga kasosyo ng 
gobyerno at pribadong sektor – kabilang ang mga may-ari at operator ng critical infrastructure, soft target 
facilities, and public gathering places – para sa enhance security and mitigate risks posed by acts of terrorism 
and targeted violence sa pamamagitan ng ang network nito ng Protective Security Advisors at mga 
mapagkukunan na tumutugon sa mga Active Shooters, School Safety, Bombing Prevention, at Soft Targets-
Crowded Places. 

• Ang DHS’s Center for Prevention Programs and Partnerships (CP3) ay nagtuturo at nagsasanay sa mga 
stakeholder kung paano tukuyin ang mga indicator ng radicalization sa karahasan, kung saan hihingi ng tulong, at 
ang mga mapagkukunang magagamit upang maiwasan ang naka-target na karahasan at terorismo. Noong 2021, 
iginawad ng CP3 ang humigit-kumulang $20 milyon na mga gawad sa pamamagitan ng Targeted Violence and 
Terrorism Prevention (TVTP) Grant Program. 

• Noong 2021, itinalaga ng DHS sa unang pagkakataon ang domestic violent extremism bilang isang “National 
Priority Area” sa loob ng Homeland Security Grant Program (HSGP), na nagreresulta sa hindi bababa sa $77 
milyon na ginagastos sa pagpigil, paghahanda para sa, pagprotekta laban sa, at pagtugon sa mga kaugnay na 
pagbabanta.. 

• Noong 2022, ang Nonprofit Security Grant Program (NSGP) ng DHS ay nagbigay ng higit sa $250 milyon sa 
pagpopondo upang 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. 

• Nananatiling nakatutok ang DHS sa maling impormasyon na nagbabanta sa seguridad ng mga mamamayang 
Amerikano, kabilang ang maling impormasyon na ikinakalat ng mga dayuhang estado gaya ng Russia, China, at 
Iran, o iba pang mga kalaban gaya ng mga transnational criminal organization at human smuggling na 
organisasyon. 

• Pinagsasama-sama ng SchoolSafety.gov ang mga mapagkukunang nauugnay sa kaligtasan ng paaralan mula sa 
buong pamahalaan. Sa pamamagitan ng website na ito, maaari ding kumonekta ang K-12 academic community 
sa mga opisyal ng kaligtasan ng paaralan at bumuo ng mga plano sa kaligtasan ng paaralan. 

Mga Mapagkukunan upang Manatiling Ligtas 
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 businesses, houses of 
worship, at schools, 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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• Tinutulungan ka ng Power of Hello Campaign na obserbahan at suriin ang mga kahina-hinalang gawi, kasama ang 
impormasyon upang mabawasan ang mga potensyal na panganib, at makakuha ng tulong kung kinakailangan. 

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, o sa iyong lokal 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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