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København, 23. februar 2021 (Schiller Instituttet i Danmark) —
I dag blev Tom Gillesberg interviewet af DR’s populære
landsdækkende radiokanal P4 i et program om løsgængere. De to
værter, Knud Lind og Lotte Friis, ønskede at diskutere,
hvorfor der i øjeblikket er det største antal løsgængere i
Folketinget nogensinde, som alle har forladt de politiske
partier, de blev valgt til at repræsentere, efter at de var
blevet valgt. P4-værterne kontaktede Tom Gillesberg, fordi de
ønskede at tale med ham om faktisk at stille op som en
løsgænger, og fordi de erkendte, hvad der forstås af mange, at
han er blevet en politisk institution i Danmark på grund af
sine mange valgkampagner. Her er et udskrift af det 3 minutter
lange interview, som blev sendt direkte kl.10.40.
P4 vært: (Efter at have forklaret, at de nuværende løsgængere
havde forladt deres partier efter de var blevet valgt,
fortsatte værten) Men der er også dem, der stiller op til valg
som løsgængere. Og nu skal vi helt til bunden med måske den
meste erfarne herhjemme i netop det, at stille op til valg som
løsgænger, Tom Gillesberg, velkommen i " Formiddag på 4'eren."
Tom Gillesberg: Tak.
P4: Du er formand for Schiller Instituttet og har været
stillet op til samtlige kommunal- og Folketingsvalg siden
2005. Man er fristet til bare indledende at spørge, hvorfor
meldte du ikke ind i et parti? Så kan det være, at chancen for

at komme ind er større?
Gillesberg: Fordi hele min idé var at ændre hele den politiske
diskussion – at tage de virkelig store spørgsmål op, der
bestemmer, hvordan fremtiden se ud, og så inddrage
befolkningen i dem. Og det er ikke, hvad de politiske partier
gør, så min platform har ikke været, at jeg skal have en
politisk karriere. Siden jeg mødte Lyndon LaRouche og blev
politisk aktiv, var det, at få de store spørgsmål, der
bestemmer fremtiden, sat på dagsorden. Og det at stille op som
løsgænger eller til kommunalvalget har været en måde for mig
at komme ud med de visioner og idéer.
P4: Ja, fordi nogle af dine mærkesager gennem årene har været,
at vi skal hente stoffet helium-3 på Månen og bruge det til at
lave fusionsenergi her på Jorden, og du har også haft, at der
skal oprettes et dansk magnettognet, der skal kobles til den
Nye Silkevej, som er en togrute til Beijing. Og der er intet i
vejen med det, og points for det overordnet set, men jeg har
lyst til at spørge, har du overvejet nogle lidt mere enkle
mærkesager?
Gillesberg: Det er de her store spørgsmål, der kommer til at
bestemme, hvilken fremtid vi får. Hvis vi vil have det gode
liv for hele Jordens befolkning uden at skulle få, for
eksempel, et fossil mareridt, som mange frygter, så skal man
bruge helium-3, så skal vi have fusionsenergi. Og det er
noget, som ikke kommer af sig selv. Det kræver en intensiv
indsats i et-to årtier af mange nationer, og hvis vi er med i
det i Danmark, så skaber vi den her fantastiske fremtid.
Men hvis ikke vi tager de her store dagsordener ind, så er der
ikke nogle gode løsninger. Så bliver det sådan noget med, at
vi skal spare, for at andre kan få det bedre, og det, mener
jeg, ville være komplet tåbeligt.
P4: Men Tom, noget af det at være politiker er, et eller andet
sted, at vil have noget af det igennem, kort sagt. Hvordan

bliver du ved med at tro på det her?
Gillesberg: Det gør jeg ved – vi har, lige i den her uge,
faktisk tre nationer, som netop er kommet til Mars. Og når jeg
tidligere har snakket om Mars, og at vi skal ud i rummet, så
siger folk, "Hvad er det for noget mærkelig fremtidsmusik? ”
Men det sker. Spørgsmålet er: Kina gør det her. Kina kommer
til at tage helium-3 ned fra Månen til fusionsenergi på
Jorden. Så det kommer til at ske. Spørgsmålet er så, om vi her
i Danmark og vi her i Vesten, skal være med til det? Om vi
skal være en del af den spændende fremtid, eller vi bare
bliver sådan et eller andet museum, hvor folk kan komme og
danse folkedans, og se hvordan man levede i gamle dage.
P4: Tak skal du have, Tom Gillesberg.

