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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 patuloy 
na nakaharap sa magkakaiba at mapaghamong kapaligiran sa pagbabanta na humahantong sa at kasunod ng ika-20 
Anibersaryo ng Setyembre 11, 2001 na pag-atake pati na rin ang mga pista opisyal sa relihiyon na sinusuri namin na 
maaaring magsilbing isang katalista para sa mga kilos ng target na karahasan. 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 kasama na ang mga hinaing sa mga hakbang 
sa kaligtasan sa kalusugan ng publiko at pinaghihinalaang mga paghihigpit ng gobyerno. 

Itatagal 
Naipalabas:  Agosto 13, 2021 ng 2:00 PM EDT 
Magtatapos: Nobyembre 11, 2021 ng 2:00 PM ET 

Mga Karagdagang Detalye 
• Sa buong natitirang 2021, ang mga racially- or ethnically-motivated violent extremists (RMVEs) (RMVEs) at 

kontra-gobyerno / kontra-awtoridad na marahas na mga ekstremista ay mananatiling isang pambansang 
pagbabanta na prayoridad para sa Estados Unidos. Ang mga ekstremistang ito ay maaaring hangarin na 
pagsamantalahan ang paglitaw ng mga variant ng COVID-19 sa pamamagitan ng pagtingin sa potensyal na 
muling pagtatatag ng mga paghihigpit sa kalusugan ng publiko sa buong Estados Unidos bilang isang katwiran 
upang magsagawa ng mga pag-atake. Ang mga nagpapaigting na nauugnay sa pandemya ay nagdulot sa pagtaas 
ng mga pagkakasama sa lipunan at tensyon, paghimok ng maraming mga plano ng mga domestic na marahas na 
ekstremista, at maaari silang magdulot ng mas maraming karahasan sa taong ito. 

• Dagdag pa rito, patungo hanggang sa anibersaryo ng pag-atake ng 9/11, inilabas kamakailan ng Al-Qa'ida sa 
Arabian Peninsula ang kauna-unahang kopya ng Inspire magazine na may wikang Ingles sa loob ng apat na taon, 
na nagpapakita na ang mga dayuhang teroristang organisasyon ay nagpapatuloy sa pagsisikap na pukawin ang 
mga indibidwal na nakabase sa US na madaling kapitan ng marahas na impluwensyang ekstremista. 

• Sa kasaysayan, ang pag-atake ng domestic na marahas na ekstremista ay naka-link sa RMVEs ay nag-target ng 
mga bahay ng pagsamba at mataong mga pasilidad sa komersyo o pagtitipon. Ang ilang RMVEs ay nagtataguyod 
sa pamamagitan ng 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. Ang muling pagbubukas ng mga institusyon, kabilang ang mga paaralan, pati na rin ang maraming 
mga petsa ng relihiyosong kahalagahan sa mga susunod na ilang buwan, ay maaari ring magbigay ng mas mataas 
na mga target ng pagkakataon para sa karahasan bagaman sa kasalukuyan ay walang kapani-paniwala o 
napipintong pagbabanta na nakilala sa mga lokasyon na ito. 
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• Ang mga dayuhan at domestic na aktor sa pagbabanta, ay isasama ang mga serbisyo sa intelihensiya ng 
internasyonal, mga grupo ng teroristang internasyonal at mga domestic na terorista na ekstremista, ay patuloy 
na nagpapakilala, nagpapalakas, at nagkakalat ng mga salaysay sa online na nagtataguyod ng karahasan, at 
nanawagan ng karahasan laban sa mga nahalal na opisyal, kinatawan ng politika, pasilidad ng gobyerno, 
nagpapatupad ng batas, mga pamayanan ng relihiyon o mga pasilidad sa komersyal, at mga pinaghihinalaang 
indibidwal na salungat sa ideolohiya. Mayroon ding nagpatuloy, di-tiyak na mga panawagan para sa karahasan 
sa maraming mga online na plataporma na nauugnay sa mga ideolohiya ng DVE o mga teorya ng pagsasabwatan 
sa pinaghihinalaang pandaraya sa halalan at pagsasauli na muling ibalik, at mga tugon sa inaasahang paghihigpit 
na nauugnay sa dumaraming mga kaso ng COVID. 

• May motibong ideolohiyang marahas na mga ekstremista na pinasimulan ng mga personal na hinaing at 
ekstremistang ideolohikal na paniniwala ay patuloy na kumukuha ng inspirasyon at makakuha ng patnubay sa 
pagpapatakbo sa pamamagitan ng pagkuha ng impormasyong ibinahagi sa ilang mga online na komunidad. 
Kasama rito ang impormasyon tungkol sa paggamit ng mga inimbento o gawang aparato na paputok at maliliit 
na mga armas. 

• Ang mga marahas na ekstremista ay maaaring gumamit ng mga partikular na plataporma ng pagmemensahe o 
diskarte upang maitago ang mga tagapagpahiwatig ng pagpapatakbo na nagbibigay ng tiyak na babala sa isang 
nakabinbing pagkilos ng karahasan. 

• Ang nagpapatupad ng batas ay nagpahayag ng mga alalahanin na ang mas malawak na pagbabahagi ng maling 
mga salaysay at mga teorya ng pagsasabwatan ay makakakuha ng lakas sa mga pangunahing kapaligiran, na 
nagreresulta sa mga indibidwal o maliliit na grupo na yumakap sa marahas na taktika upang makamit ang 
kanilang ninanais na layunin. Sa magkakaibang hanay ng mga banta, nag-aalala ang DHS na ang pagtaas ng mga 
karahasan sa ilang mga lokasyon, pati na rin ang mga naka-target na pag-atake laban sa pagpapatupad ng batas, 
ay maaaring mapinsala ang mga lokal na mapagkukunan. 

• Ang mga kalaban sa estado ng bansa ay tumaas ang pagsisikap na maghasik ng hindi pagkakasundo. Halimbawa, 
ang mga outlet ng medya na nauugnay sa gobyerno ng Russia, Tsino 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. 

Paano Kami Tumutugon  
• Ang DHS ay magpapatuloy na kilalanin at suriin ang mga panawagan para sa karahasan, kabilang ang aktibidad 

sa online na nauugnay sa pagkalat ng Maling impormasyon, mga teorya ng pagsasabwatan, at maling salaysay, 
ng mga kilala o hinihinalang aktor ng pagbabanta at magbibigay ng na-update na impormasyon, kung 
kinakailangan. 

• Patuloy na hinihimok ng DHS ang publiko na mapanatili ang kamalayan sa umuusbong na banta sa kapaligiran at 
mag-ulat ng kahina-hinalang aktibidad. 

• Ang DHS ay nakikipag-ugnay sa estado at lokal na nagpapatupad ng batas at mga kasamahan sa kaligtasan ng 
publiko upang mapanatili ang pagkakaroon ng kamalayan sa potensyal na karahasan sa kanilang nasasakupan at 
mapanatili ang bukas na linya ng komunikasyon sa mga kasamahan sa pederal. 
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• Ang DHS ay nagsusulong din ng mga mapagkakatiwalaang mapagkukunan ng impormasyon para patunayan at, 
kung maaari, isulong ang mga maling salaysay at sinasadyang impormasyon, at pagbibigay ng mga materyal na 
pang-edukasyon upang maitaguyod ang katatagan sa mga peligro na nauugnay sa pakikipag-ugnay at pagkalat 
ng maling impomasyon, mga teorya ng pagsasabwatan at mga maling salaysay. 

• Sa mas malawakan, ang DHS ay nananatiling nakatuon sa pagkilala at pag-iwas sa terorismo at naka-target na 
karahasan habang pinoprotektahan ang pagiging pribado, mga karapatang sibil, at kalayaang sibil ng lahat ng 
mga tao. 

 

Paano Ka Makakatulong 
• Report suspicious activity at mga banta ng karahasan, kabilang ang mga banta sa online, sa lokal na 

tagapagpatupad ng batas, 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. 

 
Maging Handa at Manatiling May Alam 

• Maging handa para sa anumang mga pang-agarang sitwasyon at manatiling may kamalayan sa mga pangyayari 
na maaaring mailagay ka sa peligro. 

• 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. 

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.  

 

http://www.dhs.gov/advisories
https://www.dhs.gov/nsi
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/publication/media-literacy-and-critical-thinking-online
https://www.dhs.gov/advisories
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