Fatumata Djau Baldé
Presidente do Comité Nacional para o Abandono de
Práticas Tradicionais Nefastas à Saúde da Mulher e
da Criança, na Guiné-Bissau
A guineense Fatumata Djau Baldé é uma defensora dos
Direitos Humanos das mulheres. Atualmente preside ao
Comité Nacional para o Abandono das Práticas Nefastas à
Saúde da Mulher e da Criança que, entre outros, procura
erradicar no país a prática ancestral da Mutilação Genital
Feminina, que afeta atualmente 50% da população. Foi
antes Ministra do Turismo, da Solidariedade Social e dos
Negócios Estrangeiros, entre 2000 e 2003.
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