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Traditionell medicin är den sjukvård, som majoriteten av Tanzanias befolkning använder 

sig av i första hand. Tanzania har en flora på omkring 11000 växtarter. Av dem används 

upp till 2500 för medicinska syften. Landet rymmer flera sårbara naturområden. I många 

fall är det där medicinalväxter finns. I och med människans ökade utbredning krymper 

dessa områden i storlek. Befolkningen växer och fler flyttar in till städerna. Detta resulterar 

i en kommersialisering av den traditionella medicinen. Medicinalväxter säljs på marknader 

i bland annat storstaden Dar es Salaam. Skördemetoderna kan bestå av ringbarkning och 

uppgrävda rötter och i och med att efterfrågan växer får inte växterna någon möjlighet att 

återhämta sig. Flera medicinalväxter har minskat i antal och listas som sårbara eller hotade. 

Naturvårdsåtgärder krävs för att Tanzanias befolkning även framöver ska kunna använda 

sig av traditionell medicin. För att kunna genomföra naturvårdsprogram krävs det att det 

finns information om vilka växtarter som används. Ett område, som har förblivit outforskat 

under etnobotaniska studier i Tanzania, är kvinnors traditionella medicin. Majoriteten av 

försäljarna på medicinmarknader i Dar es Salaam är manliga och männen i Tanzania är 

ofta de som först anmäler sig frivilligt som deltagare i forskningsstudier. Kvinnors 

kunskaper har förblivit förbisedda och okända. Det kan finnas specifika medicinalväxter 

endast använda av kvinnor och det vore ödesdigert att utelämna informationen om dessa 

när vi är intresserade av att bevara Tanzanias medicinska biodiversitet.  

 

Jag intervjuade marknadsförsäljare, växtläkare, helare och andra inom sektorn för 

traditionell medicin i Dar es Salaam samt kvinnor, som inte arbetade med medicinalväxter, 

men som ändå hade stor kunskap om kvinnors traditionella medicin genom egna 

erfarenheter. I samband med intervjuerna samlades nämnda medicinalväxter in för senare 

identifiering i Uppsala. Dessa prover identifierades med hjälp av analysering av växternas 

DNA, litteraturstudier och utseendet hos de färska växter vi samlat in i Tanzania.  

 

Det visade sig att tanzaniska kvinnor använder en stor diversitet av medicinalväxtarter. 

Skillnaderna i växtanvändning var tydliga mellan kvinnor från olika tanzaniska etniska 

grupper. Det är alltför generaliserande att tala om en typ av traditionell medicin för kvinnor 

i Tanzania när det i själva verket tycks finnas en separat medicinkultur bland kvinnorna i 

var stam. Det överensstämmer med resultaten från studier genomförda i västra Afrika. 

Informanter arbetandes inom den kommersiella medicinväxthandeln var de som främst 

nämnde sårbara växtarter och använde icke hållbara skördemetoder. Kvinnor, som samlade 

in medicinalväxter för privat bruk använde sig av vilda växter från vegetationstyper 

påverkade av mänsklig aktivitet, nära mänskliga bosättningar eller grödor, som de odlade 

själva. Denna växtanvändning är dokumenterad som mer hållbar än den kommersiella.  

 

I och med att urbaniseringen ökar kommer färre kvinnor kunna använda sig av närliggande 

grönområden och trädgårdar för sin tillgång av medicinalväxter. Detta kommer leda till en 

större efterfrågan på medicinalväxter från marknadsförsäljare, växtläkare och helare. En 

fortsatt utveckling med befolkningsökning och urbanisering, utgör således ett hot gentemot 

den medicinska floran. För att veta var de största naturvårdsinsatserna bör sättas in mer 

exakt behöver ytterligare studier genomföras av kvinnors traditionella medicin i Tanzania. 


