
Egy ember, aki komolyan gondolja
Heinz Kulüke és a szeméttelepek lakói

Szülõhelyem az alsó-szászországi
Spelle. Ott lettem villanyszerelõ,
majd mérnöki tanulmányaim során
kapcsolatba kerültem a Steyler-Misz-
szionáriusok rendjével. Megszakítot-
tam tanulmányaimat, s inkább filozó-
fiát és teológiát tanultam. 1986-ban
pappá szenteltek.

Papként húsz évvel ezelõtt tanár
lettem a Fülöp-szigeteken, Davao vá-
rosának papi szemináriumában. A
szemináriumhoz vezetõ út mentén
volt egy szeméttelep, amely mellett
naponta elmentem. Összebarátkoz-
tam az emberekkel, és megpróbáltam
segíteni nekik. Késõbb Cebu-Citybe
helyeztek át, hogy ott tanítsak. Gya-
nítottam, hogy itt is élnek emberek a
szemétlerakón. Az az ötletem támadt,
hogy motorkerékpárommal követek
egy szemeteskocsit, hogy megnéz-
zem, hol rakodják le. Rémületemre
emberek százaival találkoztam, min-
denekelõtt sok gyerekkel.

Elhatároztam, hogy egy ideig én is
a szemétlerakó helyen fogok élni. Ez
elõször sokkolta barátaimat, a lerakó-
helyen viszont azt mondták az embe-
rek: „Ez komolyan gondolja!” Fel-
ajánlottak egy kunyhót, és kiosztottak
nekem olyan dolgokat, amelyekre el-
engedhetetlenül szükség van a sze-
métgyûjtéshez: egy kosarat és egy
vaskampót.

Elkezdtem a lerakat lakóival együtt
szétválogatni a szemetet. Akár napi
tíz óra hosszat is. Ez természetesen
nem volt egyszerû, mivel nem tud-
tam, mit kell keresnem. Az emberek
együttérzésbõl a saját kosarukból az
enyémbe dobáltak dolgokat, úgyhogy

a nap végén nagyobb bevételem volt,
mint nekik maguknak.

A szemétlerakón végzett munka
szélsõséges tapasztalat volt. A sze-
metet elõzetesen nem szortírozzák, s
az mindenhonnan jön, kórházakból
is. Amputált végtagokat találtunk, sõt
két alkalommal kartondobozba cso-
magolt halott gyereket is. Ezeket a
képeket és a koszt nem lehet meg-
szokni.

Amikor elkezdtem dolgozni a sze-
métlerakaton, mintegy 600 gyermek-
munkatársam volt. Keserû szegény-
ség kényszerítette a családokat arra,
hogy a szemétlerakóra küldjék gyer-
mekeiket, s azok olyan dolgok után
kutassanak ott, amiket el lehet adni.
Így járultak hozzá a gyerekek a család
megélhetéséhez.

Ma egyetlen gyermek sincs a sze-
métlerakón. A szülõk megtanulták,
hogy gyermekeik jobb jövõje a jó
képzettségtõl függ. A gyerekek na-
gyobbik része azóta iskolába jár.

A gyermekek hiányzó bevételét pó-
tolni kellett. Óvodák létrehozása le-
hetõvé tette az anyák számára, hogy
hosszabb ideig dolgozzanak a sze-
métlerakókon, de az óvodák azzal az
elõnnyel is jártak, hogy az idõsebb
gyerekeknek már nem kellett fel-
ügyelniük a kisebbekre, és így elme-
hettek az iskolába. Továbbá malaco-
kat osztottunk ki, hogy felneveljék
õket, vagy varrógépeket szereztünk
be, hogy növeljük az emberek bevé-
telét.

A családok vállalják az óvodák
fenntartási költségeinek csekély ré-
szét, de ez az összeg különbözõ szol-

gáltatásokat tartalmaz, például segít-
ségnyújtást az ételek elkészítéséhez.
Nem koldusokká akarjuk nevelni az
embereket, nekik kell saját fejlõdésük
fõszereplõinek maradniuk.

A szükséges költségek nagyobbik
része Európából jön. Szülõhelyemen,
Spellében sok embert megérintett a
dolog, és elkezdtek konkrét progra-
mokat támogatni. Létrejött a „Páter
Kulüke akciókör”. Más adományo-
zók a Steyler Mission St. Augustin ré-
vén kerültek kapcsolatba velünk.
Programjaink felkeltették egyes ügy-
nökségek érdeklõdését, s ezek aztán
részben átvették a programok finan-
szírozását.

Megindító látni, az emberek ho-
gyan veszik kezükbe saját sorsukat;
hogyan fedezik fel újra öntudatukat a
férfiak és nõk, és hogyan veszik ész-
re: Emberek vagyunk, és jogunk van
ahhoz, hogy emberként bánjanak ve-
lünk. Mivel valaki érdeklõdött irán-
tuk, az emberek is elkezdtek érdek-
lõdni önmaguk iránt. Ennek követ-
keztében sok ember áttelepült, ma
már nem magukon a szemétlerakó-
kon élnek, hanem csak azok közelé-
ben. Még mindig rendszeresen láto-
gatom az embereket, és arra bátorí-
tom õket, hogy járják a saját életútju-
kat. Idõközben érdeklõdés támadt
más országokból is, ahol hasonló
problémák vannak. Leveleket kapok,
amelyekben arról érdeklõdnek, ho-
gyan értük el, hogy a gyerekek elke-
rültek a szemétlerakókról. Tapaszta-
latcsere jött létre.

Azt kívánnám, hogy a jövõben
egyetlen embernek se kelljen már

szemétlerakókon
élnie, hogy min-
denkinek megle-
gyen a lehetõsége
tiszta helyen élni,
és olyan helyen
dolgozni, amely
nem teszi tönkre
az egészségüket,
elegendõ jöve-
delmet biztosít
gyermekeik táp-
lálásához és isko-
láztatásához.
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