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Summary of Trainings 

 

The Center for Economic and Social Development began the implementation of a series of 

workshops under the "Initiatives for Empowering Local Communities in Azerbaijan" project, 

supported by PH International. A series of 12 workshops have been developed by 5 trainers who 

participated in a specialized training on the topic in December 2018 in Tbilisi, Georgia. The 

series of 12 workshops is to be simultaneously presented in Baku, Sumgayit and Absheron. This 

report will detail the 8 workshops that were completed in January and February in Baku, 

Azerbaijan. A selection of photos follows the English version of the report, with the Azerbaijani 

report found after the photos. For more information, please check the project’s Facebook page: 

https://www.facebook.com/IcmalarinDesteklenmesi/  

 

İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi "PH International" tərəfindən dəstəklənən “Azərbaycanda 

Yerli İcmaların İmkanlarının artırılması” layihəsi çərçivəsində bir sıra təlimlərin keçirilməsinə 

başlayıb. 2018ci ilin dekabr ayında Gürcüstanın Tbilisi şəhərində xüsusi treininq keçmiş 5 

təlimçi tərəfindən artıq 12 təlim keçirilmişdir. Bu 12 təlim eyni zamanda Bakı, Sumqayıt və 

Abşeronda baş tutmuşdur. Bu hesabat Yanvar və Fevral aylarında Bakı şəhərində keçirilmiş 8 

treininq barədə məlumat verir. Daha ətraflı məlumat üçün, layihənin Facebook səhifəsinə baxa 

bilərsiniz: https://www.facebook.com/IcmalarinDesteklenmesi/ 

 

Baku 

January 

29.01.2019 

The Center for Economic and Social Development (CESD) started implementation of its 

first workshop “New approaches to encountering radical groups ” under the "Initiatives 

for Empowering Local Communities in Azerbaijan" project on 29 January 2019 at the 

New Baku Hotel. Members of civil society, media representatives, young activist and 

potential researchers in this area attended the first event. CESD’s chairman Vuqar 

Bayramov inaugurated the event with an introductory speech. V. Bayramov informed the 

participants about the future impacts of the project along with their donors, goals and 

targets. Afterwards, trainers Rashad Hasanov and Orkhan Huseynov began the training. 

The participants were informed about the theoretical and practical definitions of the main 

terms through group work and discussions during the training.  It should be noted that 

this event is the first and in the upcoming weeks, the project will be continued with 11 

more trainings on the relevant subject. The next trainings will cover topics such as what 

causes extremism, behaviors and decisions feeding extremism, and radical tendencies and 

ways to combat them. Participants shared a lunch at the close of the session. 

31.01.2019 

On January 31st 2019, the Center for Economic and Social Development (CESD) 

conducted the next workshop within the framework of the project "Initiatives for 

Empowering Local Communities in Azerbaijan" at the New Baku Hotel. Representatives 

of civil society and media, young activists and potential researchers in this field, as well as 

people representing sensitive social groups attended the event. Chairman of the CESD, 

Vugar Bayramov opened the event and give brief information about the project to the new 

participants. This was followed by the training on “Radical extremism: terrorist or freedom 

https://www.facebook.com/IcmalarinDesteklenmesi/
https://www.facebook.com/IcmalarinDesteklenmesi/
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fighter?” by Rashad Hasanov and Orkhan Huseynov. Throughout the training, the 

participants were informed on the history of terrorism and main points distinguishing it 

from the struggle for freedom, the perception level of these terms in international 

experience, contradicting assessment of terrorism in different stages of history as well as 

the feelings created by extremism. Discussions and group work were conducted during the 

training, which brought different approaches by the participants into light and made their 

ideas on the subject more concrete. The training was concluded with a lunch break. 

It should be noted that this is the second event and the project will be continued in the 

coming weeks with more than 10 trainings on relevant topics. The next trainings will cover 

topics such as reasons leading to extremism, behaviors and decisions stimulating 

extremism, tendency towards radicalism and ways to counter it.   

February 

06.02.2019 

On February 6, 2019, the Center for Economic and Social Development Center  (CESD) 

hosted another workshop within the framework of the project "Initiatives for 

Empowering Local Communities" at the New Baku Hotel. Representatives of civil 

society and media, young activists, potential researchers in this area, as well as 

representatives of sensitive social groups, attended the event. Firstly, the event  

participants were given general information about the project so the new participants had 

a clear idea of the project. Then, trainers Rashad Hasanov and Orkhan Huseynov led a 

training on the topic "Reasons stimulating radical extremism". In the first part of the 

training, participants were given information on how extremism emerges and how it can 

be prevented, and later on religious, political and socio-economic causes of extremism. It 

was also noted that in order to take effective steps to combat extremism, first the causes 

should be identified precisely. During the training, participants actively participated in 

discussions and voiced different opinions. Also, a group work was conducted about the 

question "What are the causes of extremism?".  

It should be noted that this event was the third, and 9 more trainings will be held within 

the framework of the project in upcoming weeks. The next trainings will cover topics 

such as actions motivating extremism, the strengthening of radical tendencies and ways 

to combat them.  

14.02.2019 

On February 14, 2019, the Center for Economic and Social Development Center (CESD) 

hosted another workshop within the framework of the project "Initiatives for 

Empowering Local Communities" at the New Baku Hotel. Representatives of civil 

society and media, young activists, potential researchers in this area, as well as 

representatives of sensitive social groups, attended the event. Firstly, trainer Rashad 

Hasanov gave general information about the project to the newly joined participants. 

Then, trainer Ahmad Alili started a training on the topic "Terrorism and identity". In the 

first part of the training participants were given detailed information about the definition 

of terrorism, then a discussion was held on the topic “What causes a person to be a 

terrorist”. Later the participants were informed about the types of identity which are 

social, cultural and individual identity. The training ended with a groupwork on the topic 

“Suggestions to decrease terrorism activity”.  
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It should be noted that this event was the fourth, and eight more trainings will be held 

within the framework of the project in upcoming weeks.  

18.02.2019 

On February 18, 2019, the Center for Economic and Social Development Center  (CESD) 

hosted another training within the framework of the project "Initiatives for Empowering 

Local Communities" at the New Baku Hotel. Representatives of civil society and media, 

young activists, and students attended the event. Firstly, new participants were given 

general information about the project and their questions were answered. Then trainers 

Rashad Hasanov and Ahmad Alili started the training on the topic “Ways leading to 

radicalization”. In the first part of the training participants were given detailed 

information about the radicalization process. After that, four stages of the radicalization 

process were discussed. At the end, a group work was organized around the question of 

“In which forms can reasons stimulating radicalism emerge?”  and participants presented 

their ideas to the trainers. The event ended with a lunch break.  

20.02.2019 

On February 20, 2019, the Center for Economic and Social Development (CESD) 

organized its next workshop within the framework of the project "Initiatives for 

Empowering Local Communities" at the New Baku Hotel. Young activists, students, 

representatives of civil society and media attended the event. Firstly, the course was 

summarized for new participants in order to give them a clear idea of the project 

objectives. Participants were also given a brief summary of preceding workshops. Later, 

trainer Ahmed Alili started the training on "Socialization of individuals and 

radicalization". First, participants were given detailed information about socialization and 

deviant behavior. It was noted that deviant behavior may change depending on the 

community, context and time. The key issues in the socialization of the individual were 

also discussed in the training and the participants expressed different opinions on the 

subject. Later, a group work on the topic "Creating a psychological portrait of 14-17 year 

old young people" was organized and the results of the group work were discussed. The 

event ended with a lunch break.  

22.02.2019 

On February 22, 2019, the Center for Economic and Social Development Center (CESD) 

hosted another workshop within the framework of the project "Initiatives for 

Empowering Local Communities" at the New Baku Hotel. Representatives of civil 

society and media, young activists, potential researchers in this area, as well as 

representatives of sensitive social groups, attended the event. Firstly, the event  

participants were given general information about the project so the new participants had 

a clear idea of the project. Later, trainer Ahmad Alili started a training on the topic 

“Radical symbols and narratives”. First of all, the trainer informed the participants about 

the importance of the symbols and he mentioned that one symbol can actually have 

different meanings and interpretations. Later, together with the participants, meanings of 

different symbols were discussed. Participants also expressed their opinions about the 

signs and symbols used by different terrorist organizations around the world. At the end 

of the training, the participants were tasked with creating an imaginary radical group and 

a symbol to represent them, so they split into groups and fulfilled this task. After that, the 
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outcomes of this group work were discussed. Participants shared a lunch to close the 

workshop. 

27.02.2019 

The next event was organized by the Center for Economic and Social Development 

(CESD) within the project "Initiatives for Empowering Local Communities" at the New 

Baku Hotel on 27 February 2019. Representatives of different social groups, young 

activists, students and potential researchers in the field attended the event. In the first part 

of the event, the course was summarized and participants' questions were answered. Then 

trainers Rashad Hasanov and Ahmed Alili started a training on the topic "Terrorist 

Recruitment Mechanisms". First of all, the participants were asked the question "Could 

you (or your loved ones) be recruited by a radical group?" and the participants voiced 

interesting ideas on this subject. Later, participants were given detailed information about 

terrorist recruiting. The recruitment mechanisms of terrorist organizations were explained 

and it was noted that 5 out of every 12 people were recruited online. The second part of 

the training was devoted to the financing of terrorist organizations and places for 

recruiting new members. It was noted that schools, universities, religious institutions, and 

gyms could all play a role of potential recruiting place for terrorist organizations. At the 

end, the participants were given a group assignment to continue their previous work of 

creating a radical group and, this time, also imagined the basis of its recruitment. The 

outcomes of the group work were later discussed with the trainers. The event ended with 

a lunch break. 
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Təlimlərin Hesabatı 

 

Bakı 

Yanvar 

29.01.2019 

İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi (İSİM) tərəfindən 29 Yanvar 2019-ci il tarixində New 

Baku Hotel - də "Radikal Qruplara Qarşı Mübarizədə Yeni Yanaşmalar" mövzusunda 

vorkşopların keçirilməsinə start verilib. İlk tədbirdə vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri və 

media nümayəndələri, gənc aktivistlər və bu sahədə potensial tədqiqatçılar iştirak ediblər. 

Tədbiri giriş nitqi ilə İSİM-in sədri Vüqar Bayramov açıq elan edib. V. Bayramov 

layihənin donorları, məqsədləri və hədəfləri ilə yanaşı gələcək təsirləri haqqında 

iştirakçıları məlumatlandırıb. Daha sonra təlimçilər Rəşad Həsənov və Orxan Hüseynov 

“Radikal Qruplara Qarşı Mübarizədə Yeni Yanaşmalar" mövzusu ilə əlaqədar təlimin 

keçiriliməsinə başladılar. Təlim müddətində qrup işləri və diskussiyalar keçirilmiş, sonda 

isə mövzu çərçivəsində əsas terminlərin nəzəri tərifləri və praktiki anlamları haqqında 

iştirakçılara məlumat verilib. Qeyd edək ki, bu tədbir sayca ilk olub, önümüzdəki 

həftələrdə layihə müvafiq mövzularda daha 11 təlim ilə davam etdiriləcəkdir. Növbəti 

təlimlər isə ekstremizmin yaranma səbəbləri, ekstremizmi stimullaşdıran davranışlar və 

qərarlar, radikal meyilliliyin güclənməsi, onunla mübarizə üsulları kimi maraqlı mövzuları 

əhatə edəcəkdir. Sessiya birgə nahar fasiləsi ilə sona çatıb. 

31.01.2019 

31 yanvar 2019-ci il tarixində İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi (İSİM) New Baku Hotel 

- də "Yerli İcmaların İmkanlarının artırılması Təşəbbüsləri" adlı layihə çərçivəsində 

növbəti vorkşopu təşkil edib. Tədbirdə vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri və media 

nümayəndələri, gənc aktivistlər və bu sahədə potensial tədqiqatçılarla yanaşı həssas sosial 

qrupların nümayəndələri də iştirak edib. Tədbiri giriş sözü ilə açan İSİM-in sədri Vüqar 

Bayramov həmçinin yeni iştirakçılar üçün layihə haqqında qısa məlumat verib. Daha sonra 

təlimçilər Rəşad Həsənov və Orxan Hüseynov “Radikal ekstremizm: azadlıq mübarizi 

yoxsa terrorist” mövzusunda təlimə start verib. Təlimdə müasir terrorizmin tarixi, terrorist 

və azadlıq mübarizini fərqləndirən əsas cəhətlər, beynəlxalq təcrübədə bu anlayışların 

qavranılması səviyyəsi, tarixin müxtəlif mərhələlərində müşahidə edilən ziddiyətli 

qiymətləndirmələrlə yanaşı, terorozmin və ekstremizmin yaratdığı hisslər haqqında geniş 

məlumatlar verilib. Təlim müddətində qrup işləri və diskussiyalar keçirilib ki, bu da 

iştirakçıların arasında fərqli yanaşmaların üzə çıxarılması, həmçinin mövzu ətrafında 

fikirlərinin konkretləşdirilməsinə müsbət təsir göstərib. Təlimlər nahar fasiləsi ilə sona 

çatıb.  

Qeyd edək ki, bu tədbir sayca ikinci olub, önümüzdəki həftələrdə layihə müvafiq 

mövzularda daha 10 təlim ilə davam etdiriləcəkdir. Növbəti təlimlər isə ekstremizmin 

yaranma səbəbləri, ekstremizmi stimullaşdıran davranışlar və qərarlar, radikal meyilliliyin 

güclənməsi, onunla mübarizə üsulları kimi maraqlı mövzuları əhatə edəcəkdir.  

Fevral 

06.02.2019 

6 fevral 2019-cu il tarixində İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi (İSİM) New Baku  Hotel – 

də "Yerli İcmaların İmkanlarının artırılması Təşəbbüsləri" adlı layihə çərçivəsində 

növbəti vorkşopu təşkil edib. Tədbirdə vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri və media 
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nümayəndələri, gənc aktivistlər və bu sahədə potensial tədqiqatçılarla yanaşı həssas sosial 

qrupların nümayəndələri də iştirak edib. İlk öncə layihəyə yeni qoşulan iştirakçılara 

layihə haqqında ümumi məlumat verilib. Daha sonra treynerlər Rəşad Həsənov və Orxan 

Hüseynov “Radikal ekstremizmi stimullaşdıran səbəblər” mövzusunda təlimə start verib. 

Əvvəl iştirakçılara ekstremizmin necə meydana gəlməsi və qarşısının necə alınması, daha 

sonra isə ekstremizmin dini, siyasi və sosial- iqtisadi səbəbləri haqqında geniş məlumat 

verilib. Həmçinin qeyd olunub ki, ektremizmlə mübarizədə effektiv addımlar atılması 

üçün ilk öncə mövcud ektremizmin səbəbləri düzgün müəyyən olunmalıdır. Təlim 

müddətində iştirakçılar aktiv şəkildə diskussiyalarda iştirak edib və müxtəlif fikirlər 

səsləndiriblər. Həmçinin, “Ekstremizmin səbəbləri nədir?”  sualı ətrafında qrup işi təşkil 

olunub.  

Qeyd edək ki, bu tədbir sayca üçüncü olub, önümüzdəki həftələrdə layihə çərçivəsində 

müvafiq mövzularda daha 9 təlim keçiriləcəkdir. Növbəti təlimlər isə ekstremizmi 

stimullaşdıran davranışlar və qərarlar, radikal meyilliliyin güclənməsi, onunla mübarizə 

üsulları kimi maraqlı mövzuları əhatə edəcəkdir. 

14.02.2019 

14 fevral 2019-cu il tarixində İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi (İSİM) tərəfindən New 

Baku Hotel – də "Yerli İcmaların İmkanlarının artırılması Təşəbbüsləri" layihəsi 

çərçivəsində növbəti təlim təşkil olunub. Tədbirdə vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri və 

media nümayəndələri, gənc aktivistlər və bu sahədə potensial tədqiqatçılarla yanaşı 

həssas sosial qrupların nümayəndələri də iştirak edib. İlk öncə Rəşad Həsənov layihəyə 

yeni qoşulan iştirakçılara layihə haqqında ümumi məlumat verib. Daha sonra təlimçi 

Əhməd Əlili “Terrorizm və kimlik” mövzusunda təlimə start verib. İlk öncə iştirakçılara 

terrorizm anlayışı haqqında ətraflı məlumat verilib, sonra isə  “İnsanın terrorist olmasına 

səbəb olan faktorlar” mövzusu haqqında müzakirə aparılıb. İştirakçılara həmçinin 

kimliyin növləri olan sosial, mədəni və individual kimlik haqqında məlumat verilib. 

Sonda isə “Terror fəaliyyətinin imkanlarının daraldılması üçün təkliflər” adlı qrup işi 

təşkil olunub. 

Qeyd edək ki, bu tədbir sayca dördüncü olub, önümüzdəki həftələrdə layihə çərçivəsində 

müvafiq mövzularda daha səkkiz təlim keçiriləcəkdir. 

18.02.2019 

18 fevral 2019-cu il tarixində New Baku  Hotel - də "Yerli İcmaların İmkanlarının 

artırılması Təşəbbüsləri" adlı layihə çərçivəsində İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi 

(İSİM) tərəfindən  növbəti tədbir təşkil olunub. Tədbirdə vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri 

və media nümayəndələri, gənc aktivistlər, tələbələr və bu sahədə potensial tədqiqatçılar 

iştirak edib. İlk öncə layihəyə yeni qoşulan iştirakçılara layihə haqqında ümumi məlumat 

verilib və onların sualları cavablandırılıb. Daha sonra təlimçilər Rəşad Həsənov və 

Əhməd Əlili “Radikallaşmaya aparan yollar” mövzusunda təlimə start verib. Təlimin ilk 

hissəsində iştirakçılara radikalizm prosesi haqqında ətraflı məlumat verilib. Daha sonra 

isə radikallaşmanın dörd mərhələsi müzakirə olunub. Sonda “Təkanverici hadisələr hansı 

formalarda meydana çıxa bilər?” sualı ətrafında qrup işi təşkil olunub və iştirakçılar öz 

ideyalarını təlimçilərə təqdim ediblər. Tədbir nahar yeməyi ilə başa çatıb. 

20.02.2019 

20 fevral 2019-cu il tarixində İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi (İSİM) New Baku  Hotel 

– də "Yerli İcmaların İmkanlarının artırılması Təşəbbüsləri" adlı layihə çərçivəsində 
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növbəti tədbirini təşkil edib. Tədbirdə vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri və media 

nümayəndələri, gənc aktivistlər və bu sahədə potensial tədqiqatçılarla yanaşı həssas sosial 

qrupların nümayəndələri də iştirak edib. İlk öncə layihəyə yeni qoşulan iştirakçılarda 

layihənin məqsədləri ilə bağlı aydın fikir formalaşması üçün kursun ümumiləşdirilməsi 

aparılıb. Bu zaman iştirakçılara terrorizm və radikalizm anlayışları haqqında qısa 

məlumat verilib. Daha sonra təlimçi Əhməd Əlili “Fərdin sosiallaşması və radikallaşma” 

mövzusunda təlimə start verib. İlk öncə  iştirakçılara sosiallaşma və deviant davranış 

haqqında geniş məlumat verilib. Qeyd olunub ki, deviantlıq icmadan, kontekstdən və 

zamandan asılı olaraq dəyişə bilər. Təlimdə həmçinin fərdin sosiallaşmasında açar 

məqamlar da müzakirə olunub və iştirakçılar mövzu ilə bağlı müxtəlif fikirlər səsləndirib. 

Daha sonra isə “14-17 yaşlı gənclərin psixoloji portretini tərtib etmək” adlı qrup işi təşkil 

olunub və qrup işinin nəticələri ilə bağlı müzakirə aparılıb. Tədbir nahar yeməyi ilə başa 

çatıb.  

22.02.2019 

22 fevral 2019-cu il tarixində İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi (İSİM) New Baku Hotel 

– də "Yerli İcmaların İmkanlarının artırılması Təşəbbüsləri" adlı layihə çərçivəsində 

növbəti təlim təşkil edib. Tədbirdə vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri və media 

nümayəndələri, gənc aktivistlər və bu sahədə potensial tədqiqatçılarla yanaşı həssas sosial 

qrupların nümayəndələri də iştirak edib. İlk öncə layihəyə yeni qoşulan iştirakçılara 

layihə haqqında ümumi məlumat verilib. 

Daha sonra təlimçi Əhməd Əlili Radikal simvollar və narrativlər mövzusunda təlimə 

başlayıb. İlk öncə təlimçi iştirakçılara simvolların əhəmiyyətindən və onların 

çoxmənalılığından danışıb. Daha sonra isə iştirakçılarla birlikdə müxtəlif simvolların 

mənaları müzakirə olunub. Təlimdə həmçinin radikal təşkilatlar tərəfindən istifadə 

olunan simvol və işarələr haqqında da müzakirə aparılıb və iştirakçılar bu simvollar 

haqqında öz fikirlərini bildiriblər. Təlimin sonunda iştirakçılara xəyali radikal qrup 

yaratmaqla bağlı tapşırıq verilib və onlar müəyyən vaxt ərzində qruplara bölünərək bu 

tapşırığı yerinə yetiriblər. Daha sonra qrup işinin nəticələri müzakirə olunub. Tədbir 

nahar yeməyi ilə başa çatıb. 

27.02.2019 

27 fevral 2019-cu il tarixində New Baku  Hotel – də "Yerli İcmaların İmkanlarının 

artırılması Təşəbbüsləri" adlı layihə çərçivəsində İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi 

(İSİM) tərəfindən  növbəti tədbir təşkil olunub. Tədbirdə müxtəlif sosial qrupların 

nümayəndələri, gənc aktivistlər, tələbələr və bu sahədə potensial tədqiqatçılar iştirak 

edib. Tədbirin ilk hissəsində kursun ümumiləşdirilməsi aparılıb və iştirakçıların sualları 

cavablandırılıb. Daha sonra təliçmilər Rəşad Həsənov və Əhməd Əlili “Terrorist rekrut 

mexanizmləri” mövzusunda təlimə start verib. İlk öncə təlim iştirakçılarına “Sizi (və ya 

yaxınlarınızı) radikal qruplara rekrut edə bilərlərmi?” sualı ünvanlanıb və iştirakçılar bu 

mövzuda maraqlı fikirlər səsləndirib. Daha sonra isə iştirakçılara terror rekrutinqi 

haqqında geniş məlumat verilib. Bu zaman iştirakçılara terror təşkilatlarının rekrutinq 

mexanizmi izah olunub və qeyd edilib ki, hər 12 nəfərdən 5-i onlayn rekrut olunur. 

Təlimin ikinci hissəsində terror təşkilatlarının maliyyələşmə vasitələrindən və müxtəlif 

rekrut yerlərindən bəhs olunub. Bu zaman qeyd edilib ki, məktəblər, universitetlər, dini 

institutlar, idman zalları terror təşkilatları üçün rekrut yeri rolunu oynaya bilər. Sonda 
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iştirakçılara radikal qrup yaratmaqla bağlı qrup tapşırığı verilib və daha sonra qrup işinin 

nəticələri təlimçilərlə müzakirə olunub. Tədbir nahar fasiləsi ilə başa çatıb. 

 

 

 

 

 
 

 

 


