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Den 31 maj meddelade regeringen att den under en treårsperiod ska ge tre miljoner dollar till United Nations Development Programme (UNDP) Justice System Programme. I närvaro av representanter för Sida, svenska ambassaden i Jakarta samt den ställ-företrädande chefen för FN i Östtimor och tillika UNDP:s företrädare i landet, Finn Reske-Nielsen, undertecknades ett biståndsavtal den 28 maj i Dili. Vid ceremonin tackade Finn Reske-Nielsen Sida för stödet och betonade hur viktigt det är att stödja rättsväsendet som är ett av fundamenten för fred och stabilitet. Han sade att utökad långsiktig kapacitetsuppbyggnad av rättsväsendet "bekräftar att straffrihetens dagar är förbi". ”Laglydnad är en grundsten för demokratiskt styre, fred och stabilitet. Laglydnad är emellertid beroende av att nyckelinstutitionerna har nödvändiga kunskaper, system och resurser för att upprätthålla ett effektivt fungerande rättsväsen.” Johan Hallenborg, som är Sidas ansvarige för demokrati och mänskliga rättigheter i regionen, påpekade sam-bandet mellan uthållig utveckling och mänskliga 
rättigheter. Många fattiga är ur stånd att dra nytta av rättsväsendet och därför hamnar de lätt i en ond fattigdomscirkel. Det gäller att bryta detta mönster. "För att bryta denna cirkel är ett rättvist och effektivt rättsväsende, som också kontrollerar och balanserar andra krafter, väsentligt och det bästa sättet att minska riskerna av våld och fattigdom." UNDP och samordningsrådet inom rättsväsendet (Council of Coordination in the Justice Sector) sam-arbetar nära genom Justice System Programme för att höja kompetensnivån inom justitiedepartementet och domstolarna. Programmet stöds nu av Australien, Ir-land, Norge, Portugal och USA. Brasilien bidrar genom tekniskt samarbete. Det svenska bidraget ska användas till att bibehålla det nuvarande stödet till rättsväsendet. Detta stöd omfattar även expertishjälp från 32 utländska jurister. Gabriel Jonsson Källa: UNDP: New Swedish Contribution Targets The Justice Sector, 1/6 2007. 
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