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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 7 workshops that were completed in February in Sumqayit, 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 "Yerli İcmaların 

İmkanlarının artırılması Təşəbbüsləri" layihəsi çərçivəsində bir sıra seminarların keçirilməsinə 

başlayıb. 2018-ci ilin dekabr ayında Gürcüstanın Tbilisi şəhərində xüsusi təlimdə iştirak edən 

5 treyner tərəfindən mövzu ilə bağlı 12 seminardan ibarət bir seriya hazırlanmışdır. 12 seminar 

eyni vaxtda Bakı, Sumqayıt və Abşeronda keçirilir. Bu hesabatda fevral ayında Sumqayıt 

şəhərində başa çatdırılmış 7 təlim təqdim olunacaq. Hesabatın ingilis dilli versiyasından sonra 

təlimlər zamanı çəkilmiş fotoşəkilləri, daha sonra isə hesabatın azərbaycan dilində olan 

versiyasını tapa bilərsiz. Daha ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa layihənin Facebook 

səhifəsinə baxın:  

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

 

 

Sumgayit 

05.02.2019 

On February 5, 2019, the Center for Economic and Social Development (CESD) held its 

first training in Sumgayit within the framework of the "Initiatives for Empowering Local 

Communities" project. This training mirrored the first of the series, which had been 

conducted in Baku City at an earlier date. In Sumgayit, active youth of the city, students 

and volunteers of Sumgayit Youth House participated in the event. Vugar Bayramov, 

chairman of CESD, started the event with brief introduction and informed the audience 

about the project. Later, trainer Rashad Hasanov presented the topic "New approaches to 

encountering radical groups". First, participants were asked the question "What does 

radical extremism mean to you?" and group work was organized to discuss this question. 

Participants actively participated in this activity and as a result of the group work it 

became clear that young people were well informed about the topic. Later Rashad 

Hasanov gave the youth broader information about terrorism, extremism and radical 

extremism, and answered their questions. The session ended in a lunch break. 

12.02.2019 

On February 12, 2019, the Center for Economic and Social Development (CESD) held its 

next training in Sumgayit as part of the "Initiatives for Empowering Local Communities" 

project. It should be noted that it was the second event held in Sumgayit within the 

framework of the project. Young activists, students, and employees and volunteers of 

Sumgait Youth House attended the event. Vugar Bayramov, chairman of CESD, started 

the event by discussing potential impacts of terrorism. Later, trainer Rashad Hasanov 

https://www.facebook.com/IcmalarinDesteklenmesi/
https://www.facebook.com/IcmalarinDesteklenmesi/
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started the session on the topic "Radical extremism: freedom fighter or terrorist". First, 

the participants exchanged views on the aspects that distinguish terrorists from freedom 

fighters. Rashad Hasanov emphasized the importance of distinguishing terrorists from 

human rights defenders or freedom fighters and noted that the proper identification of the 

person allows us to take adequate preventive steps. Participants were also informed about 

the feelings caused by radical extremism and terrorism and the reasons behind them. 

Lunch was served at the close of the session. 

15.02.2019 

On February 15, the Center for Economic and Social Development (CESD) organized a 

subsequent training entitled "The causes stimulating Radical Extremism " in the framework 

of the “Initiatives for Empowering Local Communities in Azerbaijan” project in Sumgayit 

city. Members of the education sector, young activists, and representatives of youth 

organizations of the region participated in the event. 

After a short summary was introduced to the participants, Mr. Rashad Hasanov started the 

training on "The causes stimulating Radical Extremism". During the training, the 

participants were explained in detail the causes that trigger extremism and create an 

optimal environment for its development. The causes were analyzed by grouping them 

under three main categories based on political, economic and national grounds. The goal 

was to study the causes of radicalization until it was fully understood by participants since 

it was considered a relatively more sensitive topic to present social groups. The training 

was followed by group work. Once the groups were done with their presentation, the trainer 

answered all the relevant questions and summarized discussions. Afterwards, participants 

were invited to lunch. 

19.02.2019 

On February 19, the Center for Economic and Social Development (CESD) organized the 

fourth training in the framework of “Initiatives for Empowering Local Communities in 

Azerbaijan” in Sumgayit city. This training was organized under the name of "Terrorism 

and Identity" and aimed to evaluate the effects of identity on the development of radical 

extremism and predicting potential risks. 

The training mostly with young participants was organized by trainer Rashad Hasanov. 

Mr. Hasanov informed the participants about issues such as the displacement of cultural, 

social and individual identity, the process of their creation and the effects of the 

environment on radicalism. Later, the training was continued with group work and ended 

in lunch. 

22.02.2019  

The subsequent training named “Radicalization and ways to it” in Sumgayit city was 

organized on 22nd February by the Center for Economic and Social Development (CESD) 

in the framework of the “Initiatives for Empowering Local Communities in Azerbaijan” 

project. Members of the education sector, young activists, and representatives of youth 

organizations of the region participated in the event. 

The training was conducted by trainers, Ahmad Alili and Rashad Hasanov. The training 

began from the general description of the main pathways leading to radicalization and was 

followed by the results of the scientific research carried out in this direction by researchers 

like Randy Borum, Quintan Wiktorowicz, Fathali M. Moghaddam. All these issues were 

widely discussed during the event. The essence of the topic and active participation of the 
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audience made the training run in a more interesting and fruitful way. Then, the participants 

had a group work illustrating which remedies may emerge as a stimulus in the 

radicalization process. Analysis of the group work showed that the organization of training 

is of great importance for the participants to understand the problem in a more detailed 

way. The session ended in lunch.  

25.02.2019 

On February 25, 2019, the Center for Economic and Social Development (CESD) 

organized another event within the framework of the "Initiatives for Empowering Local 

Communities" project in Sumgayit. Representatives of civil society, students, employees 

of Sumgait Youth House and volunteers attended the event. After a brief introduction 

trainer Rashad Hasanov started a training on the topic "Socialization of the individual and 

radicalization”. In the first part of the training, the participants were asked "What is 

socialization?” and after the discussion, the trainer gave detailed information about the 

concept of socialization. It was noted that socialization continues throughout the life of 

an individual, which is divided into two stages - initial socialization and second 

socialization. Then, the concept of deviant behavior was discussed. Event participants 

gave various examples of deviant behavior during the discussions. It was also noted by 

the trainer that deviant behavior is not always negative. At the end of the event group 

work was organized and the participants presented the results of the group work to the 

trainer and other participants. Lunch was shared after the close of discussion. 

28.02.2019 

On February 28, 2019, the Center for Economic and Social Development (CESD) 

organized its next training in Sumgayit within the framework of the project "Initiatives 

for Empowering Local Communities". Representatives of civil society, young activists, 

employees of Sumgait Youth House, students and teachers attended the event. In the first 

part of the event, the course was summarized. 

Later trainer Rashad Hasanov started a training on the topic "Radical symbols and 

narratives". First, participants were shown different symbols and mottos. Then they were 

asked to comment on these symbols in order to test their knowledge on the subject. After 

the discussion about symbols, the trainer informed the participants about the importance 

of symbols and noted that these symbols can be used as an expression of identity. The 

multiple understandings of the characters were also discussed in the training, and it was 

noted that similar characters could have different meanings. The second part of the 

training discussed the past and presently existing terrorist organizations and their 

symbols. During the discussions the participants expressed interesting ideas and it was 

clear that they had been exposed to some of the symbolism before. At the end of the 

training, participants were given a group assignment to create an imaginary radical group. 

After completing the assignment, the participants presented their imaginary radical 

groups to the trainer and other participants and learned their views. Lunch was served at 

the end of the event. 
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Təlimlərin Hesabatı 

 

 

Sumqayıt 

05.02.2019 

5 fevral 2019-cu il tarixində İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi (İSİM) “Yerli İcmaların 

İmkanlarının artırılması Təşəbbüsləri” layihəsi çərçivəsində növbəti təlimi Sumqayıt 

şəhərində keçirib “Radikal Qruplara Qarşı Mübarizədə Yeni Yanaşmalar”. Tədbirdə 

şəhərin fəal gəncləri, tələbələr və Sumqayıt Gənclər Evinin könüllüləri iştirak edib. 

Tədbiri giriş sözü ilə açan İSİM-in sədri Vüqar Bayramov gənclərə layihə haqqında 

ümumi məlumat verib. Daha sonra təlimçi Rəşad Həsənov “Radikal ekstremizm və 

onunla mübarizə: müasir təcrübədə” mövzusunda təlimə başlayıb. İlk öncə iştirakçılara 

“Radikal ekstremizm ifadələri Sizə nəyi xatırladır?”  sualı ünvanlanıb və bu sualın 

müzakirəsi üçün qrup işi təşkil olunub. İştirakçılar qrup işində fəal iştirak edib və qrup 

işinin nəticəsi olaraq gənclərin mövzu haqqında kifayət qədər məlumatlı olduğu aydın 

olub. Daha sonra Rəşad Həsənov gənclərə terrorizm, ektremizm, radikal ekstremizm 

anlayışları haqqında geniş məlumat verib və onların suallarını cavablandırıb. Təlim nahar 

yeməyi ilə başa çatıb. 

12.02.2019 

12 fevral 2019-cu il tarixində İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi (İSİM) “Yerli İcmaların 

İmkanlarının artırılması Təşəbbüsləri” layihəsi çərçivəsində Sumqayıt şəhərində növbəti 

təlimini keçirib. Tədbirdə gənc aktivistlər, tələbələr, Sumqayıt Gənclər Evinin 

əməkdaşları və könüllülər iştirak edib. Tədbiri giriş sözü ilə açan İSİM-in sədri Vüqar 

Bayramov yeni iştirakçılara layihə və onun potensial təsirləri haqqında məlumat verib. 

Daha sonra təlimçi Rəşad Həsənov “Radikal ekstremizm: mübariz yoxsa terrorist” 

mövzusunda təlimə başlayıb. İlk öncə iştirakçılar terrorist və azadlıq mücahidini 

fərqləndirən cəhətlər haqqında fikir mübadiləsi aparıblar. Rəşad Həsənov terroristlərin 

hüquq müdafiəçilərindən yaxud azadlıq mücahidlərindən fərqləndirilməsinin önəmini 

vurğulayıb və qeyd edib ki, qarşımızdakı insanın düzgün müəyyən edilməsi bizə adekvat 

preventiv addımlar atmağa imkan verir. Mövzu ilə əlaqədar qrup işi keçirildikdən sonra 

sonra iştirakçılara radikal ekstremizmin və terrorizmin insanlarda yaratdığı hisslər və 

onları doğuran səbəblər haqqında məlumat verilib. Təlimin sonunda iştirakçılar nahar 

yeməyinə dəəvt olunub. 

15.02.2019 

İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi (İSİM) "Yerli   İcmaların   İmkanlarının   artırılması   

Təşəbbüsləri"   adlı   layihə çərçivəsində “Radikal ekstremizmi stimullşadıran səbəblər” 

adlı növbəti təlimi fevral ayının 15-də Sumqayıt şəhərində təşkil edilib. Tədbirə təhsil 

sektorunda çalışanlar, gənc aktivistlər, rayonun gənclər təşkilatlarının təmsilçiləri iştirak 

edib.    

İlkin olaraq iştirakçılara qısa xülasə təqdim edildikdən sonra təlimçi Rəşad Həsənov 

“Radikal ekstremizmi stimullşadıran səbəblər” mövzusunda təlimə start verib. Bu təlim 

zamanı iştirakçılara ekstremizmi tətikləyən, onun inkişafı üçün optimal mühiti yaradan 

səbəblər geniş şəkildə izah edildi. Səbəbləri siyasi, milli və sosial-iqtisadi olmaq şərti ilə 3 

əsas kateqoriya altında ümumiləşdirməklə təhlil edilib. Məqsəd problemin dolğun 

qavranılması, cəmiyyətin müxtəlif sosial qrupları üçün daha həssas hesab edilən 
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radikallaşma səbəblərinin öyrənilməsidir. Təlim daha sonra qrup işi ilə davam etdirilib. 

Qruplar ayrı-ayrılıqda öz təqdimatını etdikdən sonra təlimçi sualın ümumiləşdirilmiş 

cavabını iştirakçıların diqqətinə çatdırıb. Tədbir nahar yeməyi ilə başa çatıb. 

19.02.2019 

Fevral ayının 19-da İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi (İSİM) Sumqayıt şəhərində "Yerli 

İcmaların   İmkanlarının   artırılması Təşəbbüsləri" adlı  layihə çərçivəsində sayca 4-cü 

təlimini təşkil etmişdir. Bu təlim “Terrorizm və Kimlik” adı altında təşkil edilib və məqsəd 

radikal ekstremizmin inkişafında kimlik faktorlarının təsirlərinin qiymətləndirilməsi və 

potensial risklərin əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi kimi məsələlər olub.  

Gənc nəslin təmsilçilərinin çoxluq təşkil etdiyi təlim İSİM əməkdaşı Rəşad Həsənov 

tərəfindən keçirilib. R. Həsənov mədəni, sosial və individual kimlik, onların hər birinin 

yaranması prosesi, ətraf mühitin radikalizmə təsirləri kimi məsələlər haqqında iştirakçılara 

məlmat verib. Daha sonra isə təlim qrup işi ilə davam etdirilib. Sonda iştirakçılar nahar 

yeməyinə dəvət olunub. 

22.02.2019  

İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi (İSİM) "Yerli   İcmaların   İmkanlarının   artırılması   

Təşəbbüsləri"   adlı   layihə çərçivəsində “Radikallaşma və ona aparan yollar” adlı növbəti 

təlimi fevral ayının 22-də Sumqayıt şəhərində təşkil edilib. Tədbirə təhsil sektorunda 

çalışanlar, gənc aktivistlər, rayonun gənclər təşkilatlarının təmsilçiləri iştirak edib.  

Təlim İSİM əməkdaşları Əhməd Əlili və Rəşad Həsənov tərəfindən keçirilib. Təqdimatda 

radikallaşmaya aparan yollar və bu istiqamətdə aparılan elmi araşdırmaların nəticələri, o 

cümlədən, Randy Borum, Quintan Wiktorowicz,  Fathali M. Moghaddam kimi 

araşdırmaçıların irəliyə sürdüyü tezisləri əhatə edib və tədbir zamanı bütün bu məsələlər 

geniş müzakirə edilib. Tədbir iştirakçılarının aktivliyi və mövzunun aktuallaığı 

müzakirələrinin maraqlı istiqamətdə və mövcud biliklərin ötürülməsi üçün uyğun formada 

davam etdirilib. Daha sonra isə iştirakçılar radikallaşma prosesində təkanverici hadisələr 

hansı formada ortaya çıxır adı altında qrup işini yerinə yetiriblər. Qrup işləri üzrə təhlillər 

göstərib ki, təlimlərin təşkili iştirakçıların problemi daha dolğun qavraması üçün ciddi 

əhəmiyyət kəsb edir. Sonda iştirakçılar nahar yeməyinə dəvət olunub. 

25.02.2019 

25 fevral 2019-cu il tarixində İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi (İSİM) Sumqayıt 

şəhərində "Yerli İcmaların İmkanlarının artırılması Təşəbbüsləri" adlı layihə çərçivəsində 

daha bir tədbir təşkil edib. Tədbirdə vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri, tələbələr, Sumqayıt 

Gənclər Evinin əməkdaşları və könüllülər iştirak edib. Qısa girişdən sonra treyner Rəşad 

Həsənov “Fərdin sosiallaşması və radikallaşma” mövzusunda təlimə start verib. Təlimin 

birinci hissəsində iştirakçılara “Sosiallaşma nədir?” sualı ünvanlanıb və bu sual ətrafında 

müzakirədən sonra təlimçi sosiallaşma anlayışı haqqında ətraflı məlumat verib. Qeyd 

olunub ki, sosiallaşma fərdin bütün həyatı boyunca davam edir və ilkin sosiallaşma və 

ikinci sosiallaşma olaraq iki mərhələyə bölünür. Daha sonra deviant davranış anlayışı 

müzakirə olunub. Bu zaman iştirakçılar deviant davranış formaları haqqında müxtəlif 

nümunələr səsləndiriblər. Həmçinin qeyd olunub ki, deviant davranış həmişə neqativ 

xarakter daşımır. Tədbirin sonunda qrup işi təşkil olunub və iştirakçılar qrup işinin 

nəticələrini təlimçiyə və digər iştirakçılara təqdim ediblər. Tədbir nahar yeməyi ilə başa 

çatıb. 

 



16 

 

28.02.2019 

28 fevral 2019-cu il tarixində İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi (İSİM) Sumqayıt 

şəhərində "Yerli İcmaların İmkanlarının artırılması Təşəbbüsləri" adlı layihə çərçivəsində 

növbəti təlim təşkil edib. Tədbirdə vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri, gənc aktivistlər, 

Sumqayıt Gənclər Evinin əməkdaşları, tələbələr və müəllimlər iştirak edib. Tədbirin ilk 

hissəsində kursun ümumiləşdirilməsi aparılıb. 

Daha sonra təlimçi Rəşad Həsənov “Radikal simvollar və narrativlər” mövzusunda təlimə 

başlayıb. İlk öncə təlim iştirakçılarının mövzu haqqında məlumatlığını yoxlamaq 

məqsədilə onlara müxtəlif simvol və işarələr göstərilib və onlardan bu simvolları şərh 

etmək xahiş olunub. Simvollarla bağlı diskusiyadan sonra təlimçi iştirakçılara simvolların 

əhəmiyyəti haqqında məlumat verib və qeyd edib ki, simvollar kimliyi bəyan edən 

məqam kimi də istifadə oluna bilər.Təlimdə həmçinin simvolların çoxmənalılığı 

müzakirə olunub və qeyd edilib ki, oxşar simvollar fərqli mənalar bildirə bilər. Təlimin 

ikinci hissəsində keçmişdə və hazırda fəaliyyət göstərən terror təşkilatları və onların 

simvol və işarələri haqqında müzakirə aparılıb. Diskusiyalar zamanı iştirakçılar 

tərəfindən maraqlı fikirlər səsləndirilib və aydın olub ki, onlar bu simvollar haqqında 

kifayət qədər məlumata sahibdirlər. Təlimin sonunda iştirakçılara xəyali radikal qrup 

yaratmaqla bağlı qrup tapşırığı verilib. Tapşırığı bitirdikdən sonra iştirakçılar yaratdıqları 

xəyali radikal qrupları təlimçiyə və digər iştirakçılara təqdim edərək onların fikirlərini 

öyrəniblər. Tədbir nahar yeməyi ilə başa çatıb. 

 


