
Antillenstraat 24a, 7556 AV, Hengelo (Ov.)                                                                                                            www.europeansyriacunion.n 
KvK: 74522914                                                                                                                                           contact@european-syriac-union.org 

 
 

EUROPEAN SYRIAC UNION  

18 mei 2020 

BRUSSEL – BE 

 

 

IN MEMORIAM: ESU PRESIDENT ISKENDER ALPTEKIN (MATAY RABO) 

 

Precies 10 jaar geleden op 18 mei verloor de European Syriac Union (ESU) haar stichtend lid en eerste 

president, Iskender Alptekin. Onze geliefde kameraad stierf in Zwitserland als gevolg van een 

hartaanval. Zijn overlijden had een grote impact en was een groot verlies voor ESU als organisatie en 

voor haar leden. 

 

Vanaf dag één van oprichting van ESU speelde Iskender Alptekin - voor zijn kameraden bekend als 

Matay Rabo - een vitale rol binnen onze organisatie. Met zijn bevlogenheid en toewijding gelukte het 

hem ons Suryoyo volk te mobiliseren, legde hij de politieke basis in Europa voor ons volk en breidde 

het werkveld van ESU uit in Europese hoofdsteden, het Europees Parlement en haar instellingen en 

naar niet-gouvernementele organisaties. Tijdens zijn presidentschap was Iskender Alptekin voor zijn 

collega's en vrienden binnen onze organisatie een zeer gewaardeerde en gerespecteerde president. 

Matay Rabo was naast onze president en activistisch kameraad ook een fervent muzikant. Hij creëerde 

een uniek genre van nationale en patriottische liederen. 

 

10 jaar later gaat de ESU verder op het ingeslagen pad en gedachtengoed van onze eerste president 

Matay Rabo. De European Syriac Union staat haar Suryoyo volk ten dienste in onze Midden-Oosterse 

thuislanden en in de diaspora. Meer dan ooit is ESU actief in de politieke, sociale en maatschappelijke 

kwesties van ons volk en blijft ESU de constitutionele erkenning en rechten van het Suryoyo volk 

(Chaldeeërs-Arameeërs-Assyriërs) opeisen en verdedigen. 

 

Iskender Alptekin, Matay Rabo, blijft voor ons een symbool van vriendschap, toewijding en een 

voorbeeldig figuur voor onze organisatie en zijn gedachtenis blijft altijd aanwezig. Vandaag gedenken 

daarom onze eerste president Iskender Alptekin en beloven wij zijn werk voort te zetten en zijn naam 

te eren. 
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