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Judicial System Monitoring Programme skriver i sin 
rapport för 2012-2015 att sexuellt våld är ett stort prob-
lem för kvinnor och barn i Östtimor. 

Rapportens fullständiga titel är "Charging, Trials and 
Sentencing in cases of Sexual Violence in Timor-Leste 
for the period 2012-2015". 

Rapporten beskriver de omständigheter kvinnor och 
barn som drabbas direkt lever under. 

”Sexuellt våld mot kvinnor och barn har särskilda 
egenskaper och är ett mycket stort problem i Östtimor. 
Därför är det viktigt för alla, och särskilt rättsväsendet, 
att prioritera detta problem, så att kvinnor och barn inte 
fortsätter att vara offer för sexuellt våld”, sade JSMP:s 
direktör Luis de Oliveira Sampaio. 

JSMP konstaterar att Östtimors domstolar har gjort 
stora framsteg i vissa avseenden när det gäller dömandet 
i fall med sexuellt våld, också utdömandet av rättvisa 
straff när det gäller sexuellt utnyttjande av barn och 
skadestånd till offer. JSMP har också konstaterat att 
allmänna åklagare, offentliga försvarare och domare 
fortsätter att bemöda sig om och arbetar hårt för att 
prioritera ärenden med sexuellt våld. 

JSMP anser att, trots att en mängd begränsningar 
och hinder består, domstolarna har lyckats att göra vik-
tiga och betydande ändringar för att stärka rättsväsendet 

och öka offers och allmänhetens förtroende för rätts-
väsendet. 

Men JSMP har också observerat att många fall av 
sexuellt våld fortfarande inte behandlas ordentligt av 
domstolarna, särskilt när det gäller åtal av de svarande, 
och domarna är inte alltid konsekventa och avspeglar 
ofta inte allvaret i brotten begångna av den svaranden. 
Vårt rättsväsende har också antagit praktiker som är 
misslyckade när det gäller att på rätt sätt skydda offrens 
rättigheter också rätten till diskretion och säkerhet. 

Med hänsyn till vad som framkommit rekommen-
derar JSMP rättens aktörer att välja lämpligare åtals-
punkter och utdöma straff som motsvarar allvaret hos 
brotten begångna av de svarande. JSMP rekommenderar 
också att riktlinjer för domar utfärdas för att säkra lik-
formighet i utdömandet av straff när det gäller sexuellt 
våld. 

JSMP välkomnar kommentarer till rapporten, som 
finns på tetum och engelska på http://www.jsmp.tl. 

Rapporten har skrivits med ekonomiskt stöd från 
The Asia Foundation, som finansieras av den australiska 
regeringen. 
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