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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 was presented simultaneously in Baku, Sumgayit and Absheron. This 

report detailed the remaining 4 workshops that were completed in March 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. 2018-ci 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 Mart ayında Bakı şəhərində keçirilmiş son 4 treininq 

barədə məlumat verir. Hesabatın İngilis dilindəki versiyasında sonra bəzi şəkillər təqdim olunub. 

Daha ətraflı məlumat üçün, layihənin Facebook səhifəsinə baxa bilərsiniz: 

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

 

Baku 

March 

01.03.2019 

On March 1, 2019, the Center for Economic and Social Development (CESD) organized 

its next workshop within the project "Initiatives for Empowering Local Communities" at 

the New Baku Hotel. Young activists, representatives of civil society and media, students 

and potential researchers in this area, as well as representatives of sensitive social groups 

attended the event. After a short summary of the course, trainer Ahmed 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 activity in different periods of history. 

Then, together with the participants, the general profile of a terrorist women was identified. 

It was noted that these people are mainly women who are young and divorced or women 

who depend on their families in socio-economic issues. In the next part of the training, 

participants were informed about the role of women in terrorist organizations. The trainer 

noted that women carry out various tasks such as carrying weapons, collecting money or 

delivering different kind of messages. They also have roles such spouse or doctor in their 

terrorist communities. After that participants were informed about factors that triggered 

women's involvement in terrorist organizations and the reasons for their motivation. In the 

last part of the training, group work was organized around the question "How can women 

stop the process?" Active involvement of the participants in the group work was observed 

and they voiced interesting ideas on the subject. Then, the outcomes of the group work 

were discussed with the trainer. At the end, participants were invited to lunch. 

 

 

https://www.facebook.com/IcmalarinDesteklenmesi/
https://www.facebook.com/IcmalarinDesteklenmesi/
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05.03.2019 

On March 5, 2019, the Center for Economic and Social Development (CESD) organized 

its next workshop within the project "Initiatives for Empowering Local Communities" at 

the New Baku Hotel. People from different social groups, young activists, representatives 

of civil society and media, students and potential researchers in this area attended the 

event. After a short summary of the course, trainer Ahmed Alili has started a training on 

the topic "De-radicalization and narratives preventing radicalization". The first part of the 

training was devoted to the uncertainty associated with the concepts radicalization and 

de-radicalization, and new explanations about these concepts were given to the 

participants. It was noted that de-radicalization is a process that results in a radical 

individual being less radical. Then, participants were informed about two different types 

of de-radicalization which are individual de-radicalization and collective de-

radicalization. At the same time, the Egyptian and Singapore experience in de-

radicalization were also brought to participants’ attention. In the second part of the 

training, national de-radicalization programs were discussed and participants were 

informed about the effectiveness of these programs. At the end of the training, the 

participants were given a group assignment to prepare a speech for prisoners. Active 

participation of participants was observed during the group work. 

Then the results of the group work were discussed with the trainer. At the end of the 

event participants were invited to the lunch. 

07.03.2019 

On March 7, 2019, the Center for Economic and Social Development (CESD) organized 

its next workshop within the project "Initiatives for Empowering Local Communities" at 

the New Baku Hotel. Young activists, representatives of civil society and media, students 

and potential researchers in this area, as well as representatives of sensitive social groups 

attended the event. After a short summary of the course, trainer Ahmed Alili has started a 

training on the topic "Media and radical narratives". The first part of the training focused 

on the role of media and media-propagated fake news in the radicalization process. It was 

noted that media can play both friendly and hostile roles. Then, the topic ethical 

journalism and terrorism was discussed at the training. Participants were informed about 

the five fundamental principles of journalism. In the second part of the training 

participants were informed about the shortcomings in public and media messages and 

Azerbaijan case was discussed. It was noted that calling people radical can cause them to 

avoid cooperation. At the end of the training group work was organized to check the 

perception level of participants about the topic. Participants were given a task to conduct 

a narrative analysis of any postings in the media. The event ended with lunch break. 

13.03.2019 

On March 13, 2019, the Center for Economic and Social Development (CESD) organized 

its last workshop within the project "Initiatives for Empowering Local Communities" at 

the New Baku Hotel. People from different social groups, young activists, representatives 

of civil society and media, students and potential researchers in this area attended the 

event. CESD’s chairman Vuqar Bayramov inaugurated the event with introductory 

speech. Later, trainer Ahmed Alili summarized the topics covered in previous trainings. 

First of all, it was noted that regardless of age, education, or status in the society, 

everyone may be exposed to radicalism. Then the participants were informed about the 

life story of Norwegian terrorist Anders Breivik. It was noted that the terrorist committed 

several terrorist attacks and is currently serving a 21-year sentence. The trainer noted that 

forgiving an enemy is an example of developed societies, and forgetting Anders Breivik 

is the biggest punishment for him. Later participants were informed about the current 

situation in our country and they discussed push factors that could lead to radicalization. 

In the last part of the training, Q&A session was organized and the points which were 
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unclear to participants were explained. Then the participants were provided with an 

evaluation form in order to get feedback from them about previous trainings. The event 

ended with lunch break. 
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Təlimlərin Hesabatı 

 

Bakı 

Mart 

01.03.2019 

1 mart 2019-cu il tarixində İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi (İSİM) New Baku  Hotel-də 

"Yerli İcmaların İmkanlarının artırılması Təşəbbüsləri" adlı layihə çərçivəsində növbəti 

tədbirini təşkil edib. Tədbirdə gənc aktivistlər, vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri və media 

nümayəndələri, tələbələr və bu sahədə potensial tədqiqatçılarla yanaşı həssas sosial 

qrupların nümayəndələri də iştirak edib. Kursun qısa ümumiləşdirilməsindən sonra 

treyner Əhməd Əlili “Terrorizm və qadınlar” mövzusunda təlimə start verib. Təlimin ilk 

hissəsində iştirakçılara tarixin müxtəlif dövrlərində terror fəaliyyəti ilə məşğul olmuş 

qadınlar haqqında məlumat verilib. Daha sonra iştirakçılarla birlikdə terrorist qadınların 

ümumi profili müəyyən olunub. Qeyd edilib ki, bu insanlar əsasən gənc, boşanmış yaxud 

sosial-iqtisadi məsələlərdə ailəsindən asılı olan qadınlardır. Təlimin sonrakı hissəsində 

terror təşkilatlarında qadınların hansı vəzifələri icra etdiyi haqqında iştirakçılara məlumat 

verilib. Təlimçi qeyd edib ki, qadınlar bu təşkilatlarda silah daşımaq, pul toplamaq, mesaj 

ötürmək kimi müxtəlif vəzifələri yerinə yetirirlər. Onların icmada həmçinin həyat yoldaşı 

yaxud həkim kimi də rolları var. Daha sonra iştirakçılara qadınların terror təşkilatlarına 

qoşulmasına təkan verən amillər və onları motivasiya edən səbəblər haqqında məlumat 

verilib. Təlimin sonuncu hissəsində   “Qadınlar bu prosesi necə saxlaya bilərlər?” sualı 

ətrafında qrup işi təşkil olunub. Qrup işində iştirakçıların aktiv iştirakı müşahidə olunub 

və onlar maraqlı ideyalar səsləndiriblər. Daha sonra qrup işinin nəticələri təlimçi ilə 

müzakirə olunub. Sonda iştirakçılar nahar yeməyinə dəvət olunub. 

05.03.2019 

5 mart 2019-cu il tarixində İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi (İSİM) New Baku  Hotel-də 

"Yerli İcmaların İmkanlarının artırılması Təşəbbüsləri" adlı layihə çərçivəsində növbəti 

tədbirini təşkil edib. Tədbirdə müxtəlif sosial qrupların nümayəndələri, gənc aktivistlər, 

vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri, media nümayəndələri, tələbələr və bu sahədə potensial 

tədqiqatçılar iştirak edib. Kursun qısa ümumiləşdirilməsindən sonra treyner Əhməd Əlili 

“Deradikallaşma və radikallaşma önləyici narrativlər” mövzusunda təlimə start verib. 

Təlimin ilk hissəsində radikallaşma və de-radikallaşma anlayışlarındakı qeyri-

müəyyənlikdən bəhs olunub və bu ifadələrlə bağlı iştirakçılara yeni izahlar verilib. Qeyd 

olunub ki, de-radikallaşma radikal bir fərdin daha az radikal olması ilə nəticələnən 

prosesdir. Daha sonra iştirakçılara de-radikallaşmanın növləri olan fərdlərin individual 

de-radikallaşması və kollektiv de-radikallaşma haqqında məlumat verilib. Bu zaman, 

həmçinin, de-radikallaşmada Misir və Sinqapur təcrübəsi qeyd olunub. Təlimin ikinci 

hissəsində milli de-radikallaşma proqramları müzakirə olunub və iştirakçılara bu 

proqramların effektivliyi haqqında məlumat verilib. Təlimin sonunda iştirakçılara 

həbsxanadakı məhbuslar üçün çıxış hazırlamaqla bağlı qrup tapşırığı verilib. Qrup işində 

iştirakçıların aktiv iştirak edib. 

Daha sonra qrup işinin nəticələri təlimçi ilə müzakirə olunub. Sonda iştirakçılar nahar 

yeməyinə dəvət olunub. 

07.03.2019 

7 mart 2019-cu il tarixində İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi (İSİM) New Baku Hotel-də 

"Yerli İcmaların İmkanlarının artırılması Təşəbbüsləri" adlı layihə çərçivəsində növbəti 

tədbirini təşkil edib. Tədbirdə gənc aktivistlər, vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri, media 

nümayəndələri, tələbələr və bu sahədə potensial tədqiqatçılarla yanaşı həssas sosial 

qrupların nümayəndələri də iştirak edib. Kursun qısa ümumiləşdirilməsindən sonra 

treyner Əhməd Əlili “Media və radikal narrativlər” mövzusunda təlimə start verib. 
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Təlimin ilk hissəsində medianın və mediada yayılan uydurma xəbərlərin radikallaşma 

prosesində rolundan bəhs olunub. Qeyd olunub ki, burada media həm dost, həm də 

düşmən rolunu oynaya bilər. Daha sonra təlimdə etik jurnalistika və terrorizm mövzusu 

müzakirə olunub. Bu zaman iştirakçılara jurnalistikanın beş təməl prinsipləri haqqında 

məlumat verilib. Təlimin ikinci hissəsində iştirakçılara ictimai və media mesajlarındakı 

nöqsanlar haqqında məlumat verilib və Azərbaycan nümunəsi müzakirə olunub. Qeyd 

olunub ki, insanları birbaşa radikal adlandırmaq onların əməkdaşlıqdan boyun 

qaçırmasına səbəb olur.  

Təlimin sonunda iştirakçıların mövzunu qavrama səviyyəsini yoxlamaq məqsədilə qrup 

işi təşkil olunub. Bu zaman iştirakçılara mediadakı hər hansı yazı haqqında narrativ analiz 

aparmaq tapşırığı verilib. Tədbir nahar fasiləsi ilə başa çatıb. 

13.03.2019 

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

də "Yerli İcmaların İmkanlarının artırılması Təşəbbüsləri" adlı layihə çərçivəsində 

sonuncu tədbirini təşkil edib. Tədbirdə müxtəlif sosial qrupların nümayəndələri, gənc 

aktivistlər, vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri, media nümayəndələri, tələbələr və bu sahədə 

potensial tədqiqatçılar iştirak edib. Tədbiri giriş nitqi ilə İSİM-in sədri Vüqar Bayramov 

açıq elan edib. Daha sonra treyner Əhməd Əlili daha əvvəl təşkil olunmuş təlim 

mövzularının ümumiləşdirməsini aparıb. İlk öncə qeyd olunub ki, yaşından, təhsilindən, 

cəmiyyətdə tutduğu mövqedən asılı olmayaraq hər kəs radikalizmə yoluxa bilər. Daha 

sonra iştirakçılara norveçli terrorçu Anders Breyvikin həyat hekayəsi haqqında məlumat 

verilib. Qeyd olunub ki, terrorçu bir neçə dəfə terror hadisəsi törədib və hal-hazırda 21 

illik cəzasına məhkumdur. Təlimçi qeyd edib ki, düşməni bağışlamaq inkişaf etmiş 

cəmiyyətlərin nümunəsidir və beləliklə, Andres Breyviki unutmaq ən böyük cəzadır. 

Onun adı hər dəfə mediada hallananda isə o qalib gəlir. Daha sonra iştirakçılara 

ölkəmizdəki mövcud vəziyyət haqqında məlumat verilib və radikalizmə meyillənməyə 

səbəb ola biləcək təkanverici faktorlar müzakirə olunub. Təlimin sonuncu hissəsində 

sual- cavab sessiyası təşkil olunub və mövzu ilə bağlı qaranlıq qalan məqamlara aydınlıq 

gətirilib. Daha sonra iştirakçıların indiyə kimi keçirilmiş təlimlər haqqında rəyini 

öyrənmək məqsədilə onlara qiymətləndirmə forması təqdim olunub. Tədbir nahar fasiləsi 

ilə başa çatıb.   

 


