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Kabuuan ng Banta ng Terorismo sa Estados Unidos 
Nananatili ang Estados Unidos sa sitwasyon ng matinding pagbabanta. Patuloy na nagbibigay ng marahas na pagbabanta sa Inang-Bayan 
ang mga indibidwal na tulisan at maliliit na grupo na hinikayat ng sari-saring paniniwala at/o personal na hinaing. May mga lokal na nilalang 
at banyagang terorismong organisasyon na patuloy na nagpapanatili ng paglitaw sa online upang makaudyok sa kanilang mga tagasuporta 
na magsagawa ng pag-atake sa Inang-Bayan. May mga threat actors (nagbabantang nilalang) na kamakailan ay nagsimula ng kaharasan, na 
sila ay nagtukoy ng dahilan tulad ng reaksyon sa mga kasalukuyang pangyayari at kanilang paninindigan sa marahas na radikal na 
ideolohiya.  Sa mga darating na buwan, maaaring pagsamantalahan ng mga nagbabantang nilalang ang mga ilang paparating na okasyon 
upang mangatwiran o magsagawa ng mga pagkilos ng kaharasan, kabilang ang mga kaganapang sertipikasyon na may kaugnayan sa mga 
halalan sa kalagitnaan ng termino, panahon ng kapistahan at mga nauugnay na malalaking pagtitipon,  ang paggunita ng dalawang taon 
mula noong panghihimasok sa U.S. Capitol noong Enero 6, 2021, at potensyal na sosyopolitikal (panlipunan at pampulitika) na kalalabasan 
na may kaugnayan sa ideolohikal na paniniwala o personal na pagkagalit. Kabilang sa mga pinupuntirya para sa potensyal na kaharasan ang 
mga pampublikong pagtitipon, institusyon ng pananampalataya, komunidad ng LGBTQI+, paaralan, panlahi at relihiyosong minorya, 
pasilidad at tauhan ng gobyerno, mahalagang imprastraktura ng Estados Unidos, ang media, at mga kinikinalang ideolohikal na kalaban. 

Duration 
Inilathala:  Nobyembre 30, 2022 ng 2:00 NH ET 
Mawawalang bisa: Mayo 24, 2023 ng 2:00 NH ET 

Karagdagang Impormasyon 
• Ang mga ilang kamakailan na pag-atake, pagbabalak, at pagbabanta ng kaharasan ay nagpapatunay ng patuloy na iba-iba at 

kumplikadong katangian ng sitwasyon ng banta sa Estados Unidos.   

• Ilang lokal na marahas na militante na nagsagawa ng mga salakay ay nagbanggit ng mga naunang pagsalakay at tulisan bilang 
inspirasyon. Pagkatapos ng nakaraang pamamaril noong Nobyembre sa isang LGBTQI+ bar sa Colorado Springs, Colorado—na 
hanggang ngayon ay nasa ilalim ng pagsisiyasat— napuna namin ang mga nilalang sa mga forum na kilalang nagbubunyag ng 
marahas na panatikong paksa na udyok ng lahi o etniko at pinupuri ang hinihinalang tulisan. Pareho rin, may ilang lokal na 
marahas na panatiko sa Estados Unidos na pumuri sa pamamaril noong Oktubre 2022 sa isang LGBTQI+ bar sa Slovakia at 
naghikayat ng karagdagang karahasan. Ang tulisan sa Slovakia ay nagbigay ng pahayag sa online na sumusuporta sa paniniwala ng 
mga  white supremacist (mga puting nilalang na naniniwala na ang mga puting tao ay angat sa iba) at ang kanyang paghanga sa 
mga naunang tulisan, kabilang ang ilan na nasa loob ng Estados Unidos.   

• Binigyang-diin ng mga kamakailang insidente ang nagpapatuloy na banta sa mga komunidad ng pananampalataya, kabilang ang 
komunidad ng Hudyo.  Noong mga simula ng Nobyembre 2022, may inarestong indibidwal sa New Jersey dahil sa pagbahagi ng 
pahayag sa online na nagbanta ng pag-atake sa mga synagogues (sinagoga). Inamin ng indibidwal ang pagsulat ng dokumento, 
kung saan idineklera niya na siya ay inudyok ng Islamic State of Iraq and ash-Sham (ISIS) at ang galit nito sa mga Hudyo.   

• Habang nakahiwalay ang karahasan sa halalan sa kalagitnaan ng termino noong Nobyembre, nananatili kaming alisto na ang 
malalang pampulitikang tensyon sa bansa ay maaaring maging dahilan sa mga indibidwal na magdulot ng karahasan dahil sa 
personal na reklamo. Mula noong nakaraang ilang buwan nakapuna kami ng laganap na paghingi ng karahasan at pinupuntirya 
ang mga inihalal na opisyal, kandidato, at lokasyon ng mga hulugan ng balota. 

o Noong Oktubre 2022 sa San Francisco, California, may isang indibidwal na diumano ay pumasok sa tahanan ng isang 
Miyembro ng Kongreso at inatake ang kanyang asawa gamit ang isang martilyo. Ang indibidwal na inaresto dahil sa 
krimeng ito ay hinihinalang inudyok ng partisan (may kinikilingan) na reklamo at conspiracy theories (teorya ng 
pagsasabatwan).  

http://www.dhs.gov/advisories
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o Maraming hinalal na opisyal, kandidato, at pampulitikang organisyon ay nakatanggap ng mga sulat ng pagbabanta na 
gamit ang kahina-hinalang pulbos na habang napag-alaman na hindi naman mapanganib o nakakalason, ay maaari 
namang gamitin para sa pampulitikang proseso. Natapos na ang pagboto para sa halalan sa kalagitnaan ng termino, 
ngunit ang mga kaganapang sertipikasyon para sa ilang halalan ay magpapatuloy sa Disyembre 2022, at ilang gumagamit 
ng social media and some social media users have naghangad na bigyang katarungan ang paggamit ng kaharasan bilang 
pagtugon sa pagpuna na ang midterm na halalan ay may daya at tinutukoy ang mga technical difficulties (teknikal na 
problema) sa mga lugar ng botohan at ang pagkaabala sa kaganapan ng sertipikasyon. 

• Ang pagpuna ng kadayaan sa gobyerno ay nagpapatuloy na ihikayat ang mga indibidwal na sumubok na gumawa ng dahas laban 
sa mga opisyal ng gobyerno at opisyal ng pagpapatupad ng batas. Noong Agosto 2022, may isang indibidwal na nakasuot ng body 
armor at armado ng baril at nail gun (baril para sa pako) ay sumubok na pasukin nang sampilitan ang Field Office ng Federal 
Bureau of Investigation (FBI o Pampederal na Ahensiya ng Inbestigasyon) sa Cincinnati, Ohio. Noong rumesponde ang mga 
nakabarong opisyal, nakatakas ang indibidwal na nagdulot ng habulan at nagresultang pamamaril ng mga rumespondeng opisyal. 
Sa mga araw bago ng pag-atake, hinikayat ng indibidwal ang iba na kumuha ng mga sandata at patayin ang mga kawani ng 
pampederal na pagpapatupad ng batas, sinasabi niya na pakiramdam niya na siya ay lumalaban sa isang “civil war” (digmaang 
sibil)  

• Ang ilang lokal na panatiko ay nagpahiwatig ng reklamo base sa pagpuna na humihigit ang pamahalaan sa kanyang Konstitusyonal 
na kapangyarihan o nabibigo sa pagsasagawa ng kanyang tungkulin. Sa kasaysayan, ang mga isyu na may kaugnayan sa imigrasyon 
at abortion (pagpapalaglag ng bata) ay binanggit ng mga naunang tulisan bilang inspirasyon sa kanilang kaharasan. Ang potensyal 
na pagbabago sa patakaran ng pagpapatupad ng seguridad sa border, ang pagtaas ng bilang ng mga dayuhan na nagtatangkang 
makapasok sa Estados Unidos, o iba pang kalalabasan na nauugnay sa imigrasyon ay maaaring magtaas ng tawag sa kaharasan.   

Paano Kami Tumutugon 
Nakikipag-ugnayan ang DHS sa mga kasangga sa lahat ng antas ng pamahalaan, sa pribadong sektor, at sa lokal na komunidad upang 
mapanatiling ligtas ang mga Amerikano, kabilang ang sa pamamagitan ng sumusunod na halimbawa ng aming mapagkukunan at suporta: 

• Ang DHS at ang FBI ay patuloy na nagbabahagi ng napapanahon at naaaksyunan na impormasyon at katotohanan gamit ang 
pinakamalawak na madla na posible. Kabilang dito ang pagbabahagi ng impormasyon at katotohanan sa aming mga kasangga sa 
bawat antas ng pamahalaan at sa pribadong sektor. Nagsasagawa kami ng umuulit na pagtatagubilin tungkol sa banta sa 
pribadong sektor at pang-estado, panlokal, pangtribu, pangteritoryo, at mga kasangga na unibersidad, kabilang ang pagsasabi sa 
pagsisikap sa pagplano sa seguridad. Nananatili ang DHS na tapat ito sa pakikipag-ugnayan sa aming kasangga upang makilala at 
pigilan ang lahat ng uri ng terorismo at nakapuntiryang kaharasan, at para suportahan ang pagsisikap sa pagpapatupad ng batas 
upang mapanatiliing ligtas ang ating mga komunidad. 

• Noong Hulyo 2022, binuo muli ng DHS ang Faith-based Security Advisory Council (FBSAC). Ang FBSAC ay nagsisilbing 
organisasyon ng pagpapayo na may layunin ng pagbibigay ng patnubay at rekomendasyon sa Kalihim tungkol sa pagpapaunlad 
at pagpapatupad ng mga estratehiya, patakaran, programa, at impormasyon na nagbabahagi ng kaugalian na tutulong sa 
kakayahan ng Kagawaran na pumigil, magdepensa laban sa, tumugon sa, at gumaling mula sa kilos ng pinuntiryang karahasan o 
terorismo, malaking sakuna, cyberattacks (atake sa internet), o iba pang banta o emerhensya laban sa organisasyonor other 
threats or emergencies against places of worship, faith communities, and faith-based organizations.  

• Ang DHS’s Office of Intelligence and Analysis (I&A), ang FBI, at ang National Counterterrorism Center sa 2021 ay magkasamang 
pinabago ang pang-uugaling panukat ng pag-uudyok sa panatiko patungo sa karahasan. Karagdagan, ang Pambansang Programa 
sa Pagsukat at Pag-ulat ng Banta ng I&A ay nagpapatuloy na magbigay ng mga kasangkapan at mapagkukunan sa pampederal, 
pang-estado, panlokal, pantribu, at panteritoryong kasangga sa pagpigil ng terorismo at pinuntiryang karahasan, kabilang ang 
online na pagsasanay sa pagbigay ng balita tungkol sa kahina-hinalang aktibidad. 

https://www.dhs.gov/CP3
https://www.dhs.gov/faith-based-security-advisory-council
https://www.dhs.gov/office-intelligence-and-analysis
https://www.dni.gov/index.php/nctc-newsroom/nctc-resources/item/2272-u-s-violent-extremist-mobilization-indicators-2021
https://www.dhs.gov/national-threat-evaluation-and-reporting-program
https://www.dhs.gov/national-threat-evaluation-and-reporting-program
https://www.dhs.gov/nter-resources
https://www.dhs.gov/nationwide-sar-initiative-nsi/online-sar-training
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• Ang DHS’s Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) ay nakikipag-ugnayan sa pamahalaan at kasangga sa 
pribadong sektor – kabilang ang mga may-ari at operator ng mahalagang imprastraktura at pampublikong lugar ng pagtitipon – 
upang pagandahin ang seguridad at bawasan ang panganib na dulot ng terorismo at pinuntiryang karahasan sa pamamagitan ng 
kanyang network ng Tagapayo ng Pananggalang Seguridad at mapagkukunan na tumutugon sa Aktibong Shooter, Kaligtasan sa 
Paaralan, Pagpigil sa Pagbobomba, at Mataong Lugar na Walang Proteksyon. 

• Ang Center for Prevention Programs and Partnerships (CP3) ng DHS ay nagtuturo at nagsasanay ng mga stakeholder kung paano 
kilalanin ang mga panukat ng pagiging panatiko sa karahasan, kung saan hihingi ng tulong, at ang mga mapagkukunan na 
makakapigil sa pinuntiryang karahasan at terorismo. Sa taong 2022, ang CP3 ay nagbigay ng mahigit $20 milyon na grant sa 
pamamagitan nitong Targeted Violence and Terrorism Prevention (TVTP) na Programa ng Grant. 

• Sa mga taong 2021 at 2022, itinalaga ng DHS ang lokal na karasahan na dulot ng panatiko bilang “National Priority Area” 
(Pambansang Lugar ng Kaunahan) sa loob nitong Homeland Security Grant Program (HSGP), upang bigyan ng kapangyarihan ang 
aming mga kasangga na magamit ang mahalagang pondo na makakatulong na pigilan, paghandaan, magbigay proteksyon laban 
sa, at tumugon sa nauugnay na banta. 

• Sa taong 2022, ang Nonprofit Security Grant Program (NSGP) ng DHS ay nagbigay ng higit $250 milyon na pondo para 
suportahan ang pagpapatibay ng target at iba pang pampalakas sa pisikal na seguridad sa mga walang-tubong organisasyon na 
malaki ang panganib na salakayin ng terorista. 

• Nananatili ang DHS na nakatutok sa pagkikilala sa maling impormasyon na nagbabanta sa seguridad ng mamamayang 
Amerikano, kabilang ang maling impormasyon ng mga dayuhang estado tulad ng Russia, Tsina, at Iran, o iba pang kalaban, 
kabilang ang tinuturing trasnasyonal na kriminal na organisasyon at organisasyong nagpupuslit ng tao. 

• Pinagsasama ng SchoolSafety.gov ang mga mapagkukunan mula sa pamahalaan na nauugnay sa kaligtasan sa paaralan. Sa 
buong website na ito, ang komunidad ng K-12 ay maaari ring makipag-ugnayan sa mga opisyal ng seguridad ng paaralan at 
gumawa ng plano sa kaligtasan ng paaralan. 

• Ang DHS Center for Faith-Based and Neighborhood Partnerships ay nagpapatuloy na tumulong sa koalisyon ng organisasyon ng 
pananampalataya at komunidad, kabilang ang mga miyembro ng Konseho ng Pananampalatayang Tagapayo sa Seguridad, upang 
makatulong magkaroon ng bilang ng mga organisasyon ng pananampalataya at komunidad na naghahanap ng paraan para 
maprotektahan ang kanilang lugar ng pagsamba at lugar ng komunidad.  

Mapagkukunan upang Manatiling Ligtas 
Manatiling May Kaalaman at Handa 

• Maging handa para sa mga pang-emerhensyang sitwasyon at manatiling may kaalaman tungkol sa mga pangyayari na 
maaaring mailagay ka sa pahamak. Gumawa ng tala tungkol sa iyong kapaligiran at ang pinakamalapit na tauhan ng 
seguridad. 

• Manatiling ligtas sa online at panatiliin ang digital at media na karunungan upang makilala at mabuo ang katatagan laban 
sa peke o nanlolokong salaysay. 

• Aralin ang mapagkukunan ng Department of Homeland Security (DHS o Kagawaran ng Seguridad ng Inang-Bayan) upang 
malaman kung paano mas mabuting protektahan ang mga negosyo, lugar ng pananampalataya, at paaralan, at 
siguraduhin ang kaligtasan sa pampublikong pagtitipon. 

• Maghanda para sa potensyal na insidente ng aktibong shooter,  gumawa ng improbisadong pangkontra sa aparatong 
bomba, at pabutihin ang kamalayan sa banta ng terorismo, kabilang ang mga banta ng bomba. 

https://www.cisa.gov/
https://www.cisa.gov/critical-infrastructure-sectors
https://www.cisa.gov/securing-public-gatherings
https://www.cisa.gov/hometown-security
https://www.cisa.gov/protective-security-advisors
https://www.cisa.gov/active-shooter-preparedness
https://www.cisa.gov/schools
https://www.cisa.gov/schools
https://www.cisa.gov/office-bombing-prevention-obp
https://www.cisa.gov/securing-public-gatherings
https://www.dhs.gov/CP3
https://www.dhs.gov/tvtpgrants
https://www.fema.gov/grants/preparedness/homeland-security
https://www.fema.gov/grants/preparedness/nonprofit-security
https://schoolsafety.gov/
https://www.fema.gov/emergency-managers/individuals-communities/faith
https://www.dhs.gov/news/2022/09/19/dhs-announces-new-members-faith-based-security-advisory-council
https://www.ready.gov/
https://www.cisa.gov/4-things-you-can-do-keep-yourself-cyber-safe
https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/digital_media_literacy_1.pdf
https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/digital_media_literacy_1.pdf
https://www.cisa.gov/businesses-and-critical-infrastructure
https://www.cisa.gov/faith-based-organizations-houses-worship
https://www.cisa.gov/schools
https://www.cisa.gov/securing-public-gatherings
https://www.cisa.gov/active-shooter-preparedness
https://www.cisa.gov/office-bombing-prevention-obp
https://www.cisa.gov/office-bombing-prevention-obp
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• Alamin pa tungkol sa mapagkukunan na base sa komunidad kabilang ang Community Awareness Briefings (Pagtatagubilin 
sa Kamalayan sa Komunidad) upang mapigilan ang mga indibidwal mula sa pagiging panatiko hanggang sa karahasan.  

• Ang Nationwide Suspicious Activity Reporting (SAR) Initiative (NSI) (Pambansang Plano sa Pag-uulat tungkol sa Kahina-
hinalang Aktibidad) ay isang pinagsamang aktibidad ng DHS, FBI, at kasangga sa pagpapatupad ng batas upang makilala at 
maireport ang banta ng terorismo at iba pang nauugnay na kriminal na aktibidad. 

• Ang Kapangyarihan ng Hello na Kampanya at Serye ng De-Escalation (Pagbaba ng Antas ng Panganib) ay makakatulong sa 
iyo na obserbahan at tasahan ang kahina-hinalang ugali, kabilang ang impormasyon na magpapahupa sa potensyal na 
panganib, at makakuha ng tulong kapag kinakailangan. 

• Panoorin ang mga webinar sa Pagbuo ng Samahan, at Pagpigil sa Pinuntiryang Karahasan at Pagprotekta sa Kaligtasan at 
Seguridad ng mga Lugar ng Pananampalataya. 

Ibalita ang mga Potensyal na Banta 

• Makinig sa mga lokal na awtoridad at opisyal ng pampublikong kaligtasan. 

• Kung may Makita Ka, Magsalita Ka® Ibalita ang Kahina-hinalang Aktibidad at banta ng karahasan, kabilang ang mga banta 
sa online, sa lokal na nagpapatupad ng batas, Sangay ng Opisina ng FBI, o ang iyong lokal na Sentro ng Fusion. Tumawag 
sa 911 sakaling may emerhensya. 

• Kung may kilala kang nahihirapan sa mga isyu tungkol sa kalusugan ng kaisipan o maaaring magbigay ng panganib sa 
kanila o sa ibang tao, humingi ng tulong. 

Kung may Makita Ka, Magsalita Ka® - Ibalita ang kahina-hinalang aktibidad sa lokal na nagpapatupad ng batas o tumawag 
sa 911. 

Ang Pambansang Sistema ng Pagpapayo sa Terorismo ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga isyu at banta sa seguridad ng 
inang-bayan. Ito ay ibinabahagi ng Department of Homeland Security (Kagawaran ng Seguridad ng Inang-Bayan). May karagdagang 
impormasyon sa: DHS.gov/advisories. Upang makatanggap ng balita sa mobile: Twitter.com/dhsgov.  

Kung may Makita Ka, Magsalita Ka ™ ginagamit ng may pahintulot ng NY Metropolitan Transportation Authority.  

https://www.dhs.gov/CP3
https://www.dhs.gov/nationwide-suspicious-activity-reporting-initiative
https://www.cisa.gov/employee-vigilance-power-hello
https://www.cisa.gov/de-escalation-series
https://www.youtube.com/watch?v=JnGTERNIEZo
https://www.fema.gov/event/preventing-targeted-violence-and-protecting-safety-and-security-houses-worship-through-faith
https://www.fema.gov/event/preventing-targeted-violence-and-protecting-safety-and-security-houses-worship-through-faith
https://www.dhs.gov/see-something-say-something
https://www.dhs.gov/publication/suspicious-activity-reporting-indicators-and-behaviors
https://www.fbi.gov/contact-us/field-offices
https://www.dhs.gov/fusion-center-locations-and-contact-information
https://www.samhsa.gov/
https://www.dhs.gov/advisories
https://www.twitter.com/dhsgov
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