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Your Excellencies Presidente Neves, Dr. Ramos, Dr. Rocha, and Dr. Andrés; 
Distinguished guests; 
All protocols observed 
 
I am very pleased to represent the United States at this morning’s opening of the first annual 
meeting of Cabo Verdean judges.  A key pillar of the U.S.-Cabo Verde strategic partnership 
dialogue that we held last year was a discussion on ways the United States could support Cabo 
Verde’s continuing efforts to strengthen its criminal justice systems, including in the areas of law 
enforcement, justice, and corrections.  Therefore U.S. support for this meeting is an important 
component of our partnership in this this critical endeavor. 
 
As is well known, Cabo Verde is a role model not just in the region, but around the globe, for its 
commitment to democratic governance, rule of law, and human rights, none of which can thrive 
without an independent judicial system that protects the rights of all citizens though fair, impartial, 
and effective judicial proceedings.  Additionally, a strong and independent judiciary boosts the 
nation’s economy by providing a more reliable business and investment climate and is vital to 
addressing transnational security challenges like drug trafficking, organized crime, and money 
laundering.  Finally, by demanding accountability – of citizens, of the bar, of the government, and 
of itself – an independent judiciary enhances the legitimacy and value of democratic governance. 
 
Indispensable to a well-functioning judiciary is having a cadre of judges who practice the six 
core values of ethical conduct outlined in the “Bangalore Principles”:  independence, 
impartiality, integrity, decorum, equality, competency, and diligence.  While these qualities are 
important for anyone serving in a public role, they are especially essential for judges given their 
tremendous power over both society and the lives individuals.  I am sure your discussion of these 
central principals, and how they are put into practice, will be an inspiring part of this program. 
 
I would like to end by thanking the Associated Union of Cabo Verdean Judges and the United 
Nations Office on Drugs and Crime for organizing this outstanding event.  I also want to express 
my admiration and gratitude to all of the judges here for their dedication to such a noble duty – 
protecting the weak from the powerful, the minority from the majority; the poor from the rich; 
and, yes sometimes even citizens from government excess or overreach.  Safeguarding human 
rights, the rule of law, and democratic governance requires constant vigilance, and the United 
States is proud to stand with you as you serve your country in this highest and most honorable of 
ways. 
 
I wish all of you a successful and productive meeting.    
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Suas Excelências Presidente Neves, Dr. Ramos, Dr. Rocha, e Dr. Andrés; 
Illustrous Convidados; 
Todos os protocolos observados 
 
Tenho o prazer de representar os Estados Unidos na abertura desta manhã do primeiro encontro 
anual dos juízes Cabo Verdianos.  Um pilar fundamental do diálogo de parceria estratégica 
EUA-Cabo Verde que realizamos no ano passado foi uma discussão sobre como os Estados 
Unidos poderiam apoiar os esforços contínuos de Cabo Verde para fortalecer seus sistemas de 
justiça criminal, inclusive nas áreas de aplicação da lei, justiça, e correções.  Portanto, o apoio 
dos EUA para esta reunião é um componente importante de nossa parceria neste 
empreendimento crítico. 
 
Como é sabido, Cabo Verde é um modelo, não apenas na região, mas em todo o mundo, pelo seu 
compromisso com a governação democrática, o Estado de direito, e os direitos humanos, nenhum 
dos quais pode prosperar sem um sistema judicial independente que proteja a direitos de todos os 
cidadãos através de processos judiciais justos, imparciais, e eficazes.  Além disso, um judiciário 
forte e independente impulsiona a economia do país, proporcionando um clima de negócios e 
investimentos mais confiável, e é vital para enfrentar os desafios de segurança transnacional, 
como tráfico de drogas, crime organizado, e lavagem de dinheiro.  Finalmente, ao exigir 
responsabilidade – dos cidadãos, da ordem, do governo, e de si mesmo – um judiciário 
independente aumenta a legitimidade e o valor da governança democrática. 
 
Indispensável para um judiciário em bom funcionamento é ter um quadro de juízes que 
pratiquem os valores centrais da conduta ética delineados nos Princípios de Bangalore:  
independência, imparcialidade, integridade, decoro, igualdade, competência e diligência.  
Embora essas qualidades sejam importantes para qualquer pessoa que desempenhe um papel 
público, elas são especialmente essenciais para os juízes, devido ao seu tremendo poder sobre a 
sociedade e as vidas dos indivíduos.  Tenho certeza de que sua discussão sobre esses princípios 
centrais, e como eles são colocados em prática, será uma parte inspiradora deste programa. 
 
Gostaria de encerrar agradecendo a Associação Sindical dos Juízes Cabo Verdianos e o 
Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crime pela organização deste evento excecional.  
Também quero expressar minha admiração e gratidão a todos os juízes aqui presentes por sua 
dedicação a um dever tão nobre – proteger os fracos dos poderosos, a minoria da maioria; os 
pobres dos ricos; e sim, às vezes, os cidadãos dos excessos de governo.  Salvaguardar os direitos 
humanos, o estado de direito, e a governança democrática requer vigilância constante, e os 



Estados Unidos têm orgulho de estar ao seu lado enquanto você serve seu país dessa maneira 
mais elevada e honrosa. 
 
Desejo a todos uma reunião bem sucedida e produtiva. 


