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Svag rättssektor 
När UNTAET tog över styret av Östtimor efter 1999 

års folkomröstning beslutade man sig för att prioritera 
upprättandet av ett fungerande rättssystem. Trots detta 
är rättssektorn idag mycket svag och kvinnor har särskilt 
svårt att få tillgång till rättvisan. JSMP pekar på att 
kampen för jämställdhet hindras och att bristande 
rättssäkerhet dessutom försvårar ekonomisk utveckling. 

I studien visas att 55% av målen i Dili District Court 
under två månader var kvinnorelaterade och av dessa 
rörde 78% sexuellt våld. Brotten var allvarliga och 
innefattade incest och gruppvåldtäkt. Trots att våld i 
hemmet är ett stort problem i Östtimor fanns inget 
sådant mål under den undersökta perioden. Dessutom 
visar rapporten att mycket långsamma framsteg gjordes 

(Forts. på sidan 4) 

En rättegång i ett våldtäktsmål blir inställd eftersom 
varken domare, åklagare, försvarsadvokat eller den 
åtalade infinner sig i domstolen. Det här är inget unikt 
scenario i Dili District Court. Förseningar och förhinder 
är vanliga erfarenheter för kvinnliga brottsoffer i 
Östtimor. 

Detta bekräftas av en studie av brottsmål med 
kvinnliga offer. Studien genomfördes under 2003 av 
Judicial System Monitoring Programme (JSMP) som 
med säte i Dili arbetar för att utveckla ett rättssäkert 
rättssystem på Östtimor. Genom att närvara vid och 
bevaka rättegångar vill man främja respekten för 
mänskliga rättigheter och internationella normer i 
rättsprocessen. JSMP betonar vikten av rättssäkerhet i 
den pågående försoningsprocessen. 

Ingen rättssäkerhet för kvinnor 
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i målen. I bara 16% av fallen genomfördes några 
domstolsförhandlingar överhuvudtaget. Inga domar 
förkunnades. Vid intervjuer med aktörer inom 
rättssystemet framkom könsstereotypa åsikter som 
eventuellt kan påverka hanteringen av brott mot 
kvinnor. Rapporten slår fast att det finns ett stort behov 

(Forts. från sidan 3) av utbildning för polis, åklagare och domare om hur 
man hanterar brott mot kvinnor. 
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