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PERSONLIG INFORMASJON  

Bedre kjent som Padre Melo.  
Født i El Progreso, Yoro, Honduras i 1. januar 1958. 
Utdanning: Studier i filosofi og mastergrad i teologi.  
Ordinert til Jesuittprest 9. januar 1989 i El Progreso, Honduras.   
Medlem av Jesuittsamfunnet (S.J.) – en religiøs orden innen den Katolske kirke – siden 1978. 

 
STILLINGER OG ROLLER   
 
2006 – d.d.         Direktør for Radio Progreso i El Progreso, Honduras 
 
2002 – d.d.        Grunnlegger av, og medlem av redaksjonen til den honduranske utgaven av 

Envío (samfunnsanalytisk tidsskrift). Medlem av Envíos redaksjon i Nicaragua 
fra 1997.  

 
2002 – d.d.       Deltaker i rapporteringsprosesser til IACHR (Inter-American Comission on 

Human Rights) i saker relatert til aktivister som er drept på grunn av deres 
forsvar av miljøet og menneskerettigheter. 

   
2002                   Grunnlegger av ERICs (Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación) 

menneskerettighetsavdeling i El Progreso, Honduras 
 
2001 – d.d.        Direktør for ERIC - Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, i El 

Progreso, Honduras 
 
2001 – d.d.        Direktør/redaktør for det honduranske tidsskriftet A Mecate Corto (utgis 

månedlig)  
 
1995                    Medgrunnlegger av det honduranske tidsskriftet A Mecate Corto 
 
1989 – 1996      Initiativtager til Socorro Jurídico (Rettshjelpen) i området Aguán, Honduras 
 

 

RADIO PROGRESO (www.radioprogresohn.net) 
 
En lokal, uavhengig radiostasjon som har eksistert i over 50 år. Er en del av det katolske 
radionettverket. Radioen når ut til ca. 1,5 millioner lyttere. 
 
Radioen sender populærmusikk og underholdning, men er kjent for sine uavhengige, progressive 
ytringer mot sosial urettferdighet i Honduras. Radioen ble stengt av militæret rundt kuppet i 
2009, og har vært okkupert flere ganger siden. 
 



 

 

To av radioens medarbeidere har blitt brutalt myrdet, Carlos Mejia (i april 2014) og Nery 
Jeremías Orellada (i juli 2011). Melo uttalte i 2014 at 16 av radioens ansatte, inkludert Mejia, har 
mottatt flere drapstrusler etter 2009. (Kilde:chicago.indymedia.org) 
 

ERIC (Equipo de Reflexion, Investigacion y Comunicación)  
 
ERIC er et senter for samfunnsanalyse, forskning og kommunikasjon om sosiale og politiske 
spørsmål i Honduras og ble stiftet i 1980.  
 
Arbeidet omfatter grasrot radioprogrammering, opplæring i menneskerettigheter – 
samfunnsorganisering, myndiggjøring og  lederskap i sosial endring -  og hjelp til 
innvandrerfamilier.  
 
I dag er Padre Melo direktør, og i 2002 etablerte han en egen menneskerettighetsavdeling i ERIC. 
Organisasjonen jobber tett med Radio Progreso. 
 
Web: www.radioprogresohn.net  
(Kilder: www.berkleycenter.georgetown.edu, www.spalsocial.org)  

 

FAKTA OM HONDURAS  

Antall innbyggere: 8 423 917 
Spansktalende republikk i Mellom-Amerika  
Hovedstad: Tegucigalpa. Grenser til El Salvador, Nicaragua, Guatemala. 
Øverste leder: President Juan Orlando Hernández (siden januar 2014) fra Nasjonalpartiet,  
det største konservative partiet i Honduras. 
BNP: 17,3 mill USD (Kilde: Verdensbanken) 

Det politiske landskapet har tradisjonelt vært todelt, mellom det konservative Nasjonalpartiet og 
de Liberale. Landet har lenge vært styrt av militærjuntaer. Etter militærkuppet i 2009 som 
avsatte president Zelaya, har den politiske volden tiltatt i styrke. Landet er preget av høy 
arbeidsledighet, som er merkbart i form av sosial uro i landet. 59 % av befolkningen lever under 
fattigdomsgrensen, og 36,2 % i ekstrem fattigdom (Kilde: Verdensbanken). 

To av Honduras byer er på listen over verdens farligste, Tegucigalpa og San Pedro Sula. 
Sistnevnte er byen med høyest drapsrate i verden: 173 per 100 000 innbyggere.  

 (Kilder: Verdensbanken, Globalis.no, Wikipedia, unodoc.org) 
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