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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 
nahaharap sa mga banta na mas lalong lumaki at naging mas kumplikado at pabagu-bago noong 2021. Kasama sa mga 
banta na ito ang mga ipinahayag ng mga lokal na terorista, mga indibidwal at mga pangkat na nakikibahagi sa karahasan na 
nakabatay sa karaingan, at ang mga hango o naiimpluwensyahan ng mga dayuhang terorista at iba pang masamang 
impluwensyang banyaga . Ang social media at mga online forum ay lalong pinagsamantalahan ng mga artista na ito upang 
maimpluwensyahan at kumalat ang mga marahas na ekstremistang salaysay at aktibidad. Ang mga nasabing banta ay 
pinalala rin ng mga epekto mula sa nagpapatuloy na pandaigdigang pandemya. 

Itatagal 
Naipalabas:  Mayo 14, 2021 ng 2:00 PM EDT 
Magtatapos: Agosto 13, 2021 ng 2:00 PM EDT 

*** Ang NTAS na Pahayagan  na inisyu noong Enero 27, 2021 at nakatakdang magtatapos sa Mayo 15, 2021 sa 
pamamagitan nito ay nakansela. 

Mga Karagdagang Detalye 
• Ang mga marahas na ekstremista ay maaaring gumawa ng pagsasamantala sa pag-alis ng mga paghihigpit na 

nauugnay sa COVID-19 sa buong Estados Unidos upang magsagawa ng pag-atake laban sa isang mas malawak na 
hanay ng mga target matapos ang mga nakaraang kapasidad sa publiko na nakabawas sa mga pagkakataon para 
sa nakamamatay na pag-atake. 

• Sa kasaysayan, ang pag-atake ng maramihang-nasawi ng  Domestic Violent Extremist (DVE) na pag-atake na may 
kinalaman sa mga racially- or ethnically-motivated violent extremists (RMVEs) na tinumbok ang  bahay na 
sinasamba o simbahan at matataong mga komersyal na pasilidad o pagtitipon.  Ang ilang mga RMVEs ay 
nagtataguyod sa pamamagitan ng social media at mga online na plataporma para sa isang giyera sa lahi at 
inilahad na ang sibil na kaguluhan ay nagbibigay ng mga pagkakataon upang makagawa ng karahasan sa 
pagpapatuloy ng mga layuning pang-ideolohiya. 

• Sa  buong 2020 at hanggang 2021, ang mga pasilidad at tauhan ng gobyerno ay karaniwang naging target ng mga 
DVEs, at ang mga oportunistang marahas na kriminal ay malamang na pagsamantalahan ang Konstitusyon – na 
protektado sa malayang pagpapahayag na aktibidad na naugnay sa mga hinaing sa hustisya ng lahi at mga pinag-
aalala tungkol sa paggamit ng puwersa ng pulisya, na posibleng ma-target ang mga nagpoprotesta na 
napaghinalaan na kalaban sa ideolohiya. 

• 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. 

http://www.dhs.gov/advisories
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• Ang paggamit ng patago o nakasekretong pagmemensahe ng mga nag-iisang sumasalakay at maliit na mga silda 
ng ekstremista ay maaaring matakpan ang mga tagapagpahiwatig ng pagpapatakbo na nagbibigay ng tiyak na 
babala sa isang nakabinbing pagkilos ng karahasan. 

• 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 kalaban sa estado ng bansa ay tumaas ang pagsisikap na maghasik ng alitan. Halimbawa, ang mga 
outlet ng media na nauugnay sa gobyerno ng Russia, Chinese at Iranian ay paulit-ulit na pinalakas ang mga 
teoryang pagsasabwatan tungkol sa pinagmulan ng COVID-19 at pagiging epektibo ng mga bakuna; sa ilang mga 
kaso, pinalalakas ang mga panawagan para sa karahasan na tina-target ang mga taong may lahi sa Asyano. 

• Hinihimok ng DHS ang pagpapatupad ng batas at mga kasamhan sa seguridad ng sariling bayan na maging alerto 
sa mga pagpapaunlad na ito at maghanda para sa anumang mga epekto sa kaligtasan ng publiko. Alinsunod sa 
naaangkop na batas, estado, lokal, tribo, at teritoryo (SLTT) na mga tagapagpatupad ng batas na dapat 
panatilihin ang pagkakaroon ng kamalayan sa online at pisikal na mga aktibidad na maaaring nauugnay sa isang 
umuusbong na banta ng karahasan. 

Paano Kami Tumutugon 
• Ang DHS at ang Federal Bureau of Investigation (FBI) ay patuloy na nagbibigay ng gabay sa mga kasamahan sa 

SLTT tungkol sa kasalukuyang banta sa kapaligiran. Partikular, ang DHS ay naglabas ng maraming mga pagtatasa 
ng katalinuhan sa mga opisyal ng SLTT tungkol sa umuusbong na banta. 

• Ang DHS ay nakikipagtulungan sa mga kasamahan sa industriya upang makilala at tumugon sa mga indibidwal na 
naghihikayat sa karahasan at pagtatangka na gawing radikal ang iba sa pamamagitan ng 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 mga gawad at tulong ng 
FEMA bilang National Priority Area. 

• Ang DHS ay nanatiling nakatuon sa pagtukoy at pag-iwas sa lokal na terorismo. 

Paano Ka Makakatulong 
• Ang DHS ay humihiling sa publiko na iulat ang mga  suspicious activity at banta ng karahasan, kabilang ang mga 

aktibidad sa online, sa lokal na tagapagtanggol ng batas, sa mga FBI Field Offices, o sa 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. 

https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/16_0208_NSI_SAR-Indicators-Behaviors-Tools-Analysts-Investigators.pdf
https://www.fbi.gov/contact-us/field-offices
https://www.dhs.gov/fusion-center-locations-and-contact-information
https://www.samhsa.gov/
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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. 
• Dapat isaalang-alang ng mga may-ari ng negosyo ang kaligtasan at seguridad ng mga kustomer, empleyado, 

pasilidad, imprastraktura, at cyber network. 
• 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. 

https://www.dhs.gov/publication/media-literacy-and-critical-thinking-online
https://www.dhs.gov/advisories
https://www.twitter.com/dhsgov
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