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Toen de delegatie van Plum Village onder leiding van Thich Nhat Hanh in maart 2008 in
Rome landde voor veertien dagen van openbare lezingen, retraites en andere evenementen,
was de demonstratie van 600 Tibetaanse monniken ter gelegenheid van het
negenenveertigste jaar van de beweging tegen de Chinese overheersing in haar achtste dag.
De hoofdstad van Tibet, Lhasa, was door Chinese tanks, pantservoertuigen en militairen van
elk contact met de buitenwereld afgesneden. De onderdrukking door de Chinese
strijdkrachten was bloedig; de lijken van honderden slachtoffers, veelal Tibetaanse jongeren
en boeddhisten, lagen op straat.
Tijdens zijn verblijf in Rome werd Thich Nhat Hanh op de Italiaanse televisie geïnterviewd
over de situatie in Tibet.
Thay deed twee belangrijke voorstellen:
1. Het Europees Parlement zou een buitengewone vergadering moeten beleggen over
de situatie in Tibet en een multinationale delegatie moeten sturen naar Lhasa en
andere delen van Tibet die geleden hebben onder deze bezetting. De delegatie zou
diep moeten luisteren naar het lijden van beide partijen en verslag moeten
uitbrengen aan de landen van Europa en Noord-Amerika.
2. De Europese en Noord-Amerikaanse landen zouden moeten ingrijpen om Zijne
Heiligheid de Dalai Lama in staat te stellen Tibet te bezoeken en les te geven in de
Boeddhadharma en retraites te organiseren. Zoals ook Thich Nhat Hanh terug kon
gaan naar Vietnam om de Dharma te onderrichten. Als Thich Nhat Hanh naar
Vietnam mocht terugkeren om les te geven, zou China Z.H. de Dalai Lama ook
moeten toestaan om terug te keren naar Tibet om les te geven. Het Tibetaanse volk
en het Chinese volk moeten in contact komen met de prachtige aanwezigheid van
Zijne Heiligheid. Zelfs als Zijne Heiligheid alleen maar de Dharma zou onderwijzen en
het behoud van de Tibetaanse cultuur zou aanmoedigen - en niets zou zeggen over
de politiek - zou dat het volk van zijn vaderland enorm veel blijdschap brengen. Als
Thich Nhat Hanh onder druk van westerse landen terug kon gaan naar Vietnam, dan
zou de Dalai Lama onder dezelfde druk terug moeten kunnen gaan naar Tibet.
Tijdens het interview stelde Thich Nhat Hanh ook voor, dat de regering van Vietnam de
organisatoren van de internationale Vesak-viering - die in mei 2008 in Hanoi zal plaatsvinden
- zou toestaan om Z.H. de Dalai Lama uit te nodigen. Dit zou de Vietnamese boeddhisten
veel blijdschap geven en zou ook laten zien dat Vietnam een heel ander standpunt inneemt
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ten opzichte van Tibet dan China. Thich Nhat Hanh zei ook tegen Tibetaanse boeddhisten dat
ze de hoop niet moesten opgeven, omdat Vietnam bijna 1000 jaar onder Chinees bewind
stond, maar uiteindelijk haar onafhankelijkheid kon herwinnen.
Tijdens een persconferentie op 27 maart in Napels herhaalde Thich Nhat Hanh wat hij eerder
op de Italiaanse televisie had gezegd, namelijk dat hij bereid was om met Z.H. de Dalai Lama
naar Tibet te gaan om Zijne Heiligheid te steunen en met hem de Dharma aan Tibetaanse
boeddhisten te onderwijzen, als hij daarvoor een visum zou krijgen.
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