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Summary of Trainings 

The Center for Economic and Social Development completed 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 was simultaneously presented in Baku, Sumgayit and 

Absheron. This report will detail the 4 remaining workshops that were completed in April in 

Khirdalan city, Absheron region, 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 keçirilməsini 

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

edən 5 treyner tərəfindən mövzu ilə bağlı 12 seminar həyata keçirib. Həmin seminarlar eyni 

vaxtda Bakı, Sumqayıt və Abşeronda keçirilib. Bu hesabatda Aprel ayında Abşeron rayonunun 

Xırdalan şəhərində baş tutmuş 4 seminar təqdim olunur. Hesabatın İngilis 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/ 

 

 

Absheron 

06.03.2019 

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

its next training within the framework of the project "Initiatives for Empowering Local 

Communities" in Absheron. Representatives of different social groups, people working 

in the education sector, teachers and students attended the event. After a short summary 

of the course, trainers Rashad Hasanov and Ahmad Alili started a training on the topic 

"Terrorism and Women". In the first part of the training, participants were informed 

about women engaged in terrorist activities in history. It was noted that various factors 

can have an impact on the involvement of women in terrorist organizations and 

terrorism. Then, these factors were discussed with the participants and the motivating 

reasons were grouped into different categories. The second part of the training focused 

on the roles and responsibilities of women in terrorist organizations. Trainer Rashad 

Hasanov noted that women are used to carry out various tasks such as carrying weapons, 

collecting money, sending messages in these organizations. Women also have roles such 

as spouse or doctor in terrorist communities. One of the main reasons for the widespread 

use of women in terrorism is that they attract less attention. Later, participants were 

informed about European and Caucasian women engaged in terrorist activities. At the 

end of the training a group work was organized. The event ended with lunch break. 

 

 

https://www.facebook.com/IcmalarinDesteklenmesi/
https://www.facebook.com/IcmalarinDesteklenmesi/
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12.03.2019 

On March 12, 2019, the Center for Economic and Social Development (CESD) organized 

its next training within the framework of the project "Initiatives for Empowering Local 

Communities" in Absheron. Students, teachers, representatives of sensitive social groups 

and young activists attended the event. After a short summary of the course, trainer 

Rashad Hasanov started a training on the topic "De-radicalization and narratives 

preventing radicalization". First, the participants were informed about the concepts 

radicalization and de-radicalization, and noted that de-radicalization isn’t always the 

opposite of radicalization process. Later, Rashad Hasanov briefed the participants on the 

narratives used by ISIS and other terrorist organizations and informed them about their 

meanings. The second part of the training was devoted to national de-radicalization 

programs. It was noted that these programs are divided into two different categories: 

individual de-radicalization and collective de-radicalization of individuals. National de-

radicalization programs include activities such as strengthening the functioning of anti-

radical institutions, reforming the justice system, and working with educational 

institutions. At the end of the training, the participants were given a group assignment to 

prepare a speech for prisoners. Then, the participants presented their speeches to the 

instructor and other participants. The event ended with lunch break. 

14.03.2019 

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

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

Empowering Local Communities" in Absheron. Representatives of different social 

groups, people working in the education sector, teachers and students attended the event. 

After a short summary of the course, trainers Rashad Hasanov and Ahmad Alili started 

a training on the topic "Media and radical narratives". In the first part of the training, 

participants were informed about the importance of the role media plays in our lives. It 

was noted that the news and pictures published in social and traditional media don’t 

always reflect the reality. Then, with the participants, the topic ethical journalism and 

terrorism was discussed. Trainer Rashad Hasanov noted that journalism has different 

principles such as justice, transparency and accuracy. In the second part of the training 

participants were informed about the basic principles of terrorism media coverage. It 

was noted that, when publishing news about terrorism in media, it is necessary to 

consider the impact of these news on honor and safety. Also, terrorist acts should be 

regarded not just as an attack towards a certain social group but as an attack on everyone. 

Later the participants were informed about the shortcomings in the messages delivered 

by media. At the end of the training, participants were given a group assignment to carry 

out a narrative analysis of any news published in the media. The event ended with lunch 

break. 

15.03.2019 

On March 15, 2019, the Center for Economic and Social Development (CESD) organized 

its last training within the framework of the project "Initiatives for Empowering Local 

Communities" in Absheron. Representatives of different social groups, people working in 

the education sector, teachers and students attended the event. During the event, trainers 

Rashad Hasanov and Ahmed Alili summarized the topics discussed at previous trainings. 

At the same time, some of the concepts introduced before have been revised and various 

questions have been addressed to check the participants' awareness level. Trainer Rashad 

Hasanov said that irrespective of the factors such as education, age, financial situation, 

each of us can experience the problem of radicalism. There are frequent changes in our 
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lives and the problems we face can lead to the emergence of radical tendencies. In the last 

part of the training, the participants were encouraged to voice their ideas and they 

expressed their opinions on the further steps to be taken to solve the problem. Then, an 

evaluation form was provided to obtain the participants' feedback on the trainings. The 

event ended with lunch break. 
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Təlimlərin Hesabatı 

 

Abşeron 

06.03.2019 

6 mart 2019-cu il tarixində İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi (İSİM) Abşeron 

rayonunda "Yerli İcmaların İmkanlarının artırılması Təşəbbüsləri" adlı layihə 

çərçivəsində növbəti təlim təşkil edib. Tədbirdə müxtəlif sosial qrupların 

nümayəndələri, təhsil sektorunda çalışan işçilər, müəllimlər və tələbələr iştirak edib. 

Kursun qısa ümumiləşdirilməsindən sonra treynerlər Rəşad Həsənov və Əhməd Əlili 

“Qadınlar və terrorizm” mövzusunda təlimə start verib. Təlimin ilk hissəsində 

iştirakçılara tarixdə terror fəaliyyəti ilə məşğul olmuş qadınlar haqqında məlumat 

verilib. Qeyd olunub ki, qadınların terror təşkilatlarına qoşulmasına və terror 

törətməsinə müxtəlif amillər səbəb ola bilər. Daha sonra iştirakçılarla bu faktorlar 

müzakirə olunub və təkanverici səbəblər müxtəlif kateqoriyalarda qruplaşdırılıb. 

Təlimin ikinci hissəsində qadınların terror təşkilatlarında tutduğu rollar və icra etdiyi 

vəzifələr müzakirə olunub. Təlimçi Rəşad Həsənov qeyd edib ki, bu təşkilatlarda 

qadınlardan silah daşımaq, pul toplamaq, mesaj ötürmək kimi müxtəlif vəzifələrin icrası 

məqsədilə istifadə olunur. Qadınların icmada, həmçinin, həyat yoldaşı yaxud həkim 

kimi rolları var. Qadınlardan terror fəaliyyətində geniş istifadə olunmasının əsas 

səbəblərindən biri isə onların daha az diqqət cəlb etməsidir. Daha sonra iştirakçılara 

hazırki dövrdə terror fəaliyyəti ilə məşğul olan avropalı və qafqazlı qadınlar haqqında 

məlumat verilib. Sonda qrup işi təşkil olunub. Tədbir nahar fasiləsi ilə başa çatıb. 

12.03.2019 

12 mart 2019-cu il tarixində İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi (İSİM) Abşeron 

rayonunda "Yerli İcmaların İmkanlarının artırılması Təşəbbüsləri" adlı layihə 

çərçivəsində növbəti təlim təşkil edib. Tədbirdə tələbələr, müəllimlər, həssas sosial 

qrupların nümayəndələri və gənc aktivistlər iştirak edib. Kursun qısa 

ümumiləşdirilməsindən sonra treyner Rəşad Həsənov “De-radikallaşma və radikallaşma 

önləyici narrativlər” mövzusunda təlimə start verib. İlk öncə iştirakçılara radikallaşma və 

de-radikallaşma terminləri haqqında məlumat verilib və qeyd olunub ki, de-radikallaşma 

heç də hər zaman radikallaşma prosesinin əksinin icrasından ibarət deyil.  Daha sonra 

Rəşad Həsənov İŞİD və digər terror təşkilatları tərəfindən istifadə olunan narrativləri 

iştirakçıların diqqətinə çatdırıb və onların bildirdiyi mənalar haqqında məlumat verib. 

Təlimin ikinci hissəsi milli de-radikallaşma proqramlarına həsr olunub. Qeyd olunub ki, 

bu proqramlar fərdlərin individual de-radikallaşması və kollektiv de-radikallaşma olaraq 

iki müxtəlif kateqoriyaya bölünür. Milli de-radikallaşma proqramlarına radikallaşma 

əleyhinə fəaliyyət göstərən institutlarının fəaliyyətinin gücləndirilməsi, ədliyyə 

sistemində islahatlar, təhsil müəssisələri ilə birlikdə iş kimi fəaliyyətlər daxildir. Təlimin 

sonunda iştirakçılara məhbuslar üçün nitq hazırlamaqla bağlı qrup tapşırığı verilib. Daha 

sonra iştirakçılar hazırladıqları nitqləri təlimçiyə və digər iştirakçılara təqdim ediblər. 

Tədbir nahar fasiləsi ilə başa çatıb.  

14.03.2019 

14 mart 2019-cu il tarixində İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi (İSİM) Abşeron 

rayonunda "Yerli İcmaların İmkanlarının artırılması Təşəbbüsləri" adlı layihə 

çərçivəsində növbəti təlim təşkil edib. Tədbirdə müxtəlif sosial qrupların nümayəndələri, 

təhsil sektorunda çalışan işçilər, müəllimlər və tələbələr iştirak edib. Kursun qısa 

ümumiləşdirilməsindən sonra treynerlər Rəşad Həsənov və Əhməd Əlili “Media və 
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radikal narrativlər” mövzusunda təlimə start verib. Təlimin ilk hissəsində iştirakçılara 

medianın rolunun önəmi haqında məlumat verilib. Qeyd olunub ki, sosial və ənənəvi 

mediada yayılan xəbər və şəkillər heç də həmişə reallığı əks etdirmir. Daha sonra 

iştirakçılarla birlikdə etik jurnalistika və terrorizm mövzusu müzakirə olunub. Təlimçi 

Rəşad Həsənov qeyd edib ki, jurnalistikanın ədalət, şəffaflıq, dəqiqlik kimi müxtəlif 

prinsipləri var. Təlimin ikinci hissəsində iştirakçılara terrorizmin mediada 

işıqlandırılmasının baza prinsipləri haqqında məlumat verilib. Qeyd olunub ki, mediada 

terrorizm haqqında xəbələr yayarkən bu xəbərlərin şərəfə və təhlükəsizliyə təsirlərini 

nəzərə almaq lazımdır. Həmçinin, terror aktlarını konkret olaraq bir sosial qrupa qarşı 

deyil, hamıya qarşı hücum kimi qiymətləndirmək lazımdır. Daha sonra iştirakçılara 

media mesajlarındakı nöqsanlar haqqında məlumat verilib. Təlimin sonunda iştirakçılara 

mediada yayılan hər hansı xəbər haqqında narrativ analiz aparmaqla bağlı qrup tapşırığı 

verilib. Tədbir nahar fasiləsi ilə başa çatıb. 

15.03.2019 

15 mart 2019-cu il tarixində İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi (İSİM) Abşeron 

rayonunda "Yerli İcmaların İmkanlarının artırılması Təşəbbüsləri" adlı layihə 

çərçivəsində sonuncu təlimini təşkil edib. Tədbirdə müxtəlif sosial qrupların 

nümayəndələri, təhsil sektorunda çalışan işçilər, müəllimlər və tələbələr iştirak 

edib. Tədbir müddətində treynerlər Rəşad Həsənov və Əhməd Əlili əvvəlki təlimlərdə 

müzakirə olunmuş mövzuların ümumiləşdirilməsini aparıblar. Bu zaman təlimlər zamanı 

təqdim olunmuş bəzi anlayışlar yenidən müzakirə olunub və iştirakçıların məlumatlılıq 

səviyyəsini yoxlamaq məqsədilə onlara müxtəlif suallar ünvanlanıb. Təlimçi Rəşad 

Həsənov qeyd edib ki, təhsil, yaş, maddi vəziyyət kimi faktorlardan asılı olmayaraq hər 

birimiz radikalizm bəlasına yoluxa bilərik. Həyatımızda tez-tez dəyişikliklər baş verir və 

qarşılaşdığımız problemlər bizdə radikallaşma meyillərinin ortaya çıxmasına səbəb ola 

bilər. Təlimin sonuncu hissəsində iştirakçılara söz verilib və onlar problemin həlli üçün 

gələcəkdə atıla biləcək addımlar haqqında öz fikirlərini bildiriblər. Daha sonra keçirilmiş 

təlimlər haqqında iştirakçıların rəyini öyrənmək məqsədilə onlara qiymətləndirmə 

forması təqdim olunub. Tədbir nahar fasiləsi ilə başa çatıb.  


