
                

1 

 

 

  

 

 

 

 

Monthly Report on Trainings – 

SUMGAYIT 
 

 

 

 

 

 

 

Center for Economic and Social Development (CESD) 

44 Jafar Jabbarly str. 

Baku, Az1065 

AZERBAIJAN 

 
Phone; (99412) 594 36 65 

Fax (99412) 594 36 65 

Email; info@cesd.az 

URL; www.cesd.az 

 

CESD PRESS 

Baku, April, 2019 
 

 

 

  



2 

 

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 5 workshops that were completed in March 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 keçirilməsini 

tamamlayıb. 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 keçirilib. Bu hesabatda mart ayında 

Sumqayıt şəhərində başa çatdırılmış 5 təlim təqdim olunur. 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 

04.03.2019 

On March 4, 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 brief introduction trainer 

Rashad Hasanov 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 a discussion was held around this question. After the discussion, 

the participants were given detailed information about terrorist recruitment mechanisms 

and it was noted that 5 out of every 12 people were recruited online. Later, the general 

profile of the people recruited by ISIS was developed with the help of the participants and 

it was revealed that most of these people are men aged 18-29. In the second part of the 

training participants were informed about different recruitment places. It was noted that 

these recruitment places are usually religious institutions, schools, universities or prisons. 

Later on, the events that triggered people's involvement in various terrorist organizations 

or radical groups were discussed. It was noted that these events can be divided into different 

categories, such as economic, social, political and personal factors. 

At the end of the training, the participants were given a task to create a radical group. 

Active involvement of participants, especially young people, was observed during the 

group work. Then the results of the assignment were presented to the trainer and other 

participants. The event ended with lunch break. 

https://www.facebook.com/IcmalarinDesteklenmesi/
https://www.facebook.com/IcmalarinDesteklenmesi/
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07.03.2019 

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

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

Communities" project at Youth House in Sumgayit. Representatives of different social 

groups, young activists, students, employees of Sumgait Youth House and volunteers 

attended the event. After brief introduction trainer Rashad Hasanov started a training on 

the topic "Terrorism and Women”. First, the participants were informed about the history 

of women's participation in terrorist activities and the Palestinian terrorist Vefa Idris was 

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

identified. It was noted that these women are usually young, widowed women or women 

who are dependent on their family in socio-economic issues. In the second part of the 

training, the participants were informed about the duties of women in terrorist 

organizations. It was noted that those women are engaged in various activities such as 

carrying weapons, collecting money or sending messages. Then the participants were 

informed about Caucasian and European terrorists and the reasons pushing them to be a 

terrorist were discussed. At the end of the training the participants were given a group 

assignment and the outcomes of the assignment was presented to the trainer and other 

participants. The event ended with lunch break. 

11.03.2019 

On March 11, 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 brief generalization of 

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

narratives preventing radicalization”. First, participants were given new insights on the 

concepts radicalization and de-radicalization, and it  was noted that de-radicalization is a 

process that results in a radical individual being less radical. Later participants were 

informed about national de-radicalization programs. It was noted that these programs are 

divided into two categories: individual de-radicalization and collective de-radicalization of 

individuals. These programs include activities like work with educational institutions, 

prison programs, alliance of civilizations and intercultural dialogue, and so on. Later, the 

participants were informed about religious, ethical, ideological narratives that were 

alternative or counter-narratives. At the end of the training, the participants were given a 

group assignment to prepare speech for prisoners. Later groups presented their speeches to 

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

13.03.2019 

On March 13, 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 brief introduction trainer 

Rashad Hasanov started a training on the topic "Media and radical narratives”. First of all, 

participants were informed about the importance of the media. It was noted that media can 

play both friendly and hostile roles. Later, the topic ethical journalism and terrorism was 

discussed. It was noted that the basic principles of journalism are divided into five 

categories: truth and accuracy, independence, justice and impartiality, humanity, and 
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transparency. In the second part of the training participants were informed about the basic 

principles of coverage of terrorism in media. It was noted that stereotypes and 

generalizations should not be allowed when defining and publicizing the facts. The pictures 

and news in media can be misleading sometimes. Therefore, when posting any picture in 

the media, you need to have accurate information about the place and date it’s been taken. 

At the end of the training group work was organized to check the understanding of the 

subject by participants. The groups were given a task to find out any article published in 

the media and conduct a narrative analysis on it. Then the results of the group work were 

presented to the trainer. The event ended with lunch break. 

14.03.2019  

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

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

Communities" project at Youth House in Sumgayit. Representatives of different social 

groups, young activists, students, employees of Sumgait Youth House and volunteers 

attended the event. This event was mainly dedicated to the generalization of the course, as 

this was the last training within the framework of the project. In the first part of the training, 

the concepts of radicalism, terrorism and extremism have been discussed once again. Later, 

the factors promoting radicalization and extremism were grouped into three categories 

being social, political and economic factors. The second part of the training discussed the 

current situation in our country and identified potential factors that could lead to 

radicalization. Participants also expressed their views on the work that can be done to 

combat radical groups in the future. In the last part of the training, Q&A session has been 

organized to clarify the participants' questions. Then, an evaluation form was presented to 

the participants in order to get their feedback on previous trainings. The event ended with 

lunch break. 
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Təlimlərin Hesabatı 

 

 

Sumqayıt 

04.03.2019 

4 mart 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 

“Terrorist rekrut mexanizmləri” mövzusunda təlimə start verib. İlk öncə iştirakçılara “Sizi 

və ya yaxınlarınızı radikal qruplar rekrut edə bilərmi?” sualı ünvanlanıb və bu sual 

ətrafında müzakirə aparılıb. Müzakirədən sonra iştirakçılara terror rekrutinq mexanizmi 

izah olunub və  hər 12 nəfərdən 5-in onlayn rekrut olunduğu vurğulanıb. Daha sonra 

iştirakçılarla birlikdə İŞİD tərəfindən rekrut olunan insanların ümumi profili müəyyən 

edilib və qeyd olunub ki, bu insanların əksəriyyəti 18-29 yaşlı kişilərdir. Təlimin ikinci 

hissəsində iştirakçılara müxtəlif rekrut məkanları haqqında məlumat verilib. Qeyd olunub 

ki, bu rekrut məkanları adətən dini institutlar, məktəblər, univeristetlər yaxud həbsxanalar 

olur. Daha sonra insanların müxtəlif terror təşkilatlarına yaxud radikal qruplara 

qoşulmasına təkan verən hadisələr müzakirə olunub. Qeyd edilib ki, bu hadisələr iqtisadi, 

sosial, siyasi və şəxsi amillər kimi müxtəlif kateqoriyalara ayrıla bilər. 

Təlimin sonunda iştirakçılara radikal qrup yaratmaqla bağlı tapşırıq verilib. Qrup işi 

zamanı iştirakçıların, xüsusilə gənclərin aktiv iştirakı müşahidə olunub. Daha sonra 

tapşırığın nəticələri təlimçi və digər iştirakçılara təqdim olunub. Tədbir nahar fasiləsi ilə 

başa çatıb.  

07.03.2019 

7 mart 2019-cu il tarixində İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi (İSİM) Sumqayıt şəhər 

Gənclər Evində "Yerli İcmaların İmkanlarının artırılması Təşəbbüsləri" adlı layihə 

çərçivəsində daha bir tədbir təşkil edib. Tədbirdə müxtəlif sosial qrupların nümayəndələri, 

gənc aktivistlər, tələbələr, Sumqayıt Gənclər Evinin əməkdaşları və könüllülər iştirak edib. 

Qısa girişdən sonra treyner Rəşad Həsənov “Terrorizm və qadınlar” mövzusunda təlimə 

start verib. İlk öncə iştirakçılara qadınların terror fəaliyyətində iştirakının tarixi haqqında 

məlumat verilib və bu zaman fələstinli terrorist Vəfa İdrisdən bəhs olunub. Daha sonra 

iştirakçılarla birlikdə terrorçu qadınların ümumi profili müəyyən olunub. Qeyd olunub ki, 

bu qadınlar adətən gənc, boşanmış yaxud sosial-iqtisadi məsələlərdə ailəsindən asılı olan 

qadınlardır. Təlimin ikinci hissəsində iştirakçılara qadınların terror təşkilatlarında icra 

etdiyi vəzifələrlə bağlı məlumat verilib. Qeyd olunub ki, qadınlar silah daşımaq, pul 

toplamaq yaxud mesaj ötürmək kimi müxtəlif işlərlə məşğul olurlar.  Daha sonra 

iştirakçılara qafqazlı və avropalı terrorçu qadınlar haqqında məlumat verilib və onların 

terrorist olmasına gətirib çıxaran səbəblər müzakirə olunub. Təlimin sonunda iştirakçılara 

qrup tapşırığı verilib və tapşırığın nəticəsi təlimçiyə və digər iştirakçılara təqdim olunub. 

Tədbir nahar fasiləsi ilə başa çatıb.  

11.03.2019 

11 mart 2019-cu il tarixində İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi (İSİM) tərəfindən Sumqayıt 

şəhərində "Yerli İcmaların İmkanlarının artırılması Təşəbbüsləri" adlı layihə çərçivəsində 

daha bir tədbir təşkil olunub. Tədbirdə vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri, tələbələr, Sumqayıt 
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Gənclər Evinin əməkdaşları və könüllülər 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 

anlayışları ilə bağlı yeni izahlar verilib və qeyd olunub ki, de-radikallaşma prosesi radikal 

bir fərdin daha az radikal olması ilə nəticələnən bir prosesdir. Daha sonra iştirakçılara milli 

de-radikallaşma proqramları haqqında məlumat verilib. Qeyd olunub ki, bu proqramlar 

fərdlərin individual de-radikallaşması və kollektiv de-radikallaşma kimi iki yerə bölünür. 

Bu proqramlara təhsil müəssisələri ilə birlikdə iş, həbsxana proqramları, sivilizasiyaların 

alyansı və mədəniyyətlərarası dialoq və s. aid oluna bilər. Daha sonra iştirakçılara alternativ 

yaxud əks narrativlər olan dini, etik, ideoloji narrativlər haqqında məlumat verilib. Təlimin 

sonunda iştirakçılara həbsxana məhbusları üçün nitq hazırlamaqla bağlı qrup tapşırığı 

verilib. Daha sonra qruplar öz nitqlərini təlimçiyə və digər iştirakçılara təqdim ediblər. 

Tədbir nahar fasiləsi ilə başa çatıb. 

13.03.2019 

13 mart 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 

“Media və radikal narrativlər” mövzusunda təlimə start verib. İlk öncə iştirakçılara 

medianın önəmi haqqında məlumat verilib. Qeyd olunub ki, media həm dost, həm də 

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

olunub. Qeyd olunub ki, jurnalistikanın təməl prinsipləri həqiqət və dəqiqlik, müstəqillik, 

ədalət və tərəfsizlik, insanlıq və şəffaflıq olmaqla beş yerə bölünür. Təlimin ikinci 

hissəsində iştirakçılara terrorizmin mediada işıqlandırılmasının baza prinsipləri haqqında 

məlumat verilib. Qeyd olunub ki, faktları müəyyən edərkən və onları ictimailəşdirərkən 

stereotiplərə və ümumiləşdirmələrə yol vermək olmaz. Yayılan şəkillər və xəbərlər bəzən 

aldadıcı xarakter daşıya bilər. Buna görə də hər hansı şəkli yayarkən onun çəkilmə yeri və 

tarixi haqqında dəqiq məlumata sahib olmaq lazımdır. Təlimin sonunda iştirakçıların 

mövzunu qavrama səviyyəsinin yoxlanılması məqsədilə qrup işi təşkil olunub. Bu zaman 

qruplara mediada yayılan hər hansı məqaləni tapıb onun üzərində narrativ analiz aparmaqla 

bağlı tapşırıq verilib. Daha sonra qrup işinin nəticələri təlimçiyə təqdim olunub. Tədbir 

nahar fasiləsi ilə başa çatıb.  

14.03.2019  

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

Gənclər Evində "Yerli İcmaların İmkanlarının artırılması Təşəbbüsləri" adlı layihə 

çərçivəsində sonuncu tədbiri təşkil edib. Tədbirdə müxtəlif sosial qrupların nümayəndələri, 

gənc aktivistlər, tələbələr, Sumqayıt Gənclər Evinin əməkdaşları və könüllülər iştirak edib. 

Bu tədbir layihə çərçivəsində keçirilən sonuncu təlim olduğu üçün, əsasən, kursun 

ümumiləşdirilməsinə həsr olunub. Təlimin ilk hissəsində radikalizm, terrorizm və 

ekstremizm anlayışları bir daha müzakirə olunub. Daha sonra radikallaşma və ekstremizmə 

təkan verən faktorlar iştirakçılar tərəfindən sosial, siyasi və iqtisadi olmaqla üç 

kateqoriyada qruplaşdırılıb. Təlimin ikinci hissəsində ölkəmizdəki mövcud vəziyyət 

müzakirə olunub və radikalizmə səbəb ola biləcək amillər müəyyən olunub. İştirakçılar 

həmçinin radikal qruplarla mübarizədə görülə biləcək işlərlə bağlı öz fikirlərini bildiriblər. 

Təlimin sonuncu hissəsində iştirakçıların suallarına aydınlıq gətirmək məqsədilə sual-
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cavab sessiyası təşkil olunub. Daha sonra daha əvvəl keçirilmiş təlimlər haqqında 

iştirakçıların rəylərini öyənmək məqsədilə onlara qiymətləndirmə forması təqdim olunub. 

Tədbir nahar fasiləsi ilə başa çatıb.  

 


