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U Gambira – arbetsblad 
Av Boel Nygren  
 

Ord och begrepp 

theravada, ahimsa, Myanmar, saffransrevolutionen, metta-suttan, rohingyer  

Platser på kartan 

Myanmar, Rangoon, Thailand 

 

Om U Gambira 

Avsnittet handlar om den buddhistiska munken U Gambira, eller Nyi Nyi som han hette innan 
han blev munk. Han var en av dem som organiserade den så kallade saffransrevolutionen i 
Myanmar i Sydostasien år 2007. Tillsammans med andra munkar ledde han protesterna mot 
militärdiktaturen och stöttade landets invånare i deras kamp för fria val och demokrati. Hans och 
de andra munkarnas och nunnornas engagemang väcker frågor om relationen mellan religion, 
politik och samhälle. 
 
  



      KUNSKAPSVERKET RELIGION –  U GAMBIRA, ARBETSBLAD 

2 

 

 

Frågor 
 

1. Vem är U Gambira? 

a. Berätta vad du vet om honom – fakta.  

b. Beskriv hur du uppfattar honom efter att ha lyssnat på programmet - din åsikt. 

2. När Nyi Nyi är liten startar en proteströrelse i Myanmar. Vad handlar den om? Beskriv 

vad protesterna har lett fram till idag. 

3. Vilken är den största riktningen av buddhismen i Myanmar? 

4. Vad är det som får U Gambira att lämna templet? 

5. Vilken betydelse har munk- och nunneväsendet för samhället i Myanmar? Vilken roll 

spelar munkarna och nunnorna under protesterna i Myanmar? 

6. Vad handlar metta-suttan inom buddhismen om? 

7. Vad tror du att U Gambiras och de andra munkarnas starka tro hade för betydelse för 

deras beslut att engagera sig för demokrati och mänskliga rättigheter? Känner du till några 

liknande händelser eller engagemang på andra platser i världen? 

8. Ta reda på mer om förföljelsen av rohingyer i Myanmar. Hur ser deras situation idag? 

 

Arbeta tematiskt med det här avsnittet 
Det här avsnittet ingår i tre av de föreslagna temana i lärarhandledningen:  

• Tema 1. Religioner och livsåskådningar 
• Tema 8. Religionsfrihet och mänskliga rättigheter 
• Tema 12. Religion och samhälle 


