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Kældermennesker handler om den fremadstormende populisme fra Dansk Folkeparti til Donald Trump, og
den handler også om besværet med at være menneske, når du mister dine rødder, ikke kan orientere dig i en
hurtigt skiftende verden og ender med ikke at ane, hvem du er. Det fællesskab, der engang fortalte os, hvem

vi var, findes ikke mere. ’Hvem er vi?’ er blevet tidens vigtigste spørgsmål. Kældermennesker er også
historien om et før og et efter sommeren 2015, hvor flygtningestrømmen fra Mellemøsten og Afrika

eksploderede, og i den folkelige bevidsthed antog karakter af en invasion. Hvor er Europa på vej hen? Hvad
kan det enkelte individ stille op over for historiens kræfter? Er vi som fællesskab holdt op med at håbe og
handle, og betyder det, at fællesskabets sidste skanse bliver hadet og frygten? Er populismen en slags

psykoterapi for folket, der befris fra usikkerhed og selvforagt kun for at rette foragten mod andre? Og findes
der et alternativ?
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Dansk Folkeparti til Donald Trump, og den handler også om

besværet med at være menneske, når du mister dine rødder, ikke kan
orientere dig i en hurtigt skiftende verden og ender med ikke at ane,
hvem du er. Det fællesskab, der engang fortalte os, hvem vi var,

findes ikke mere. ’Hvem er vi?’ er blevet tidens vigtigste spørgsmål.
Kældermennesker er også historien om et før og et efter sommeren

2015, hvor flygtningestrømmen fra Mellemøsten og Afrika
eksploderede, og i den folkelige bevidsthed antog karakter af en

invasion. Hvor er Europa på vej hen? Hvad kan det enkelte individ
stille op over for historiens kræfter? Er vi som fællesskab holdt op
med at håbe og handle, og betyder det, at fællesskabets sidste skanse
bliver hadet og frygten? Er populismen en slags psykoterapi for
folket, der befris fra usikkerhed og selvforagt kun for at rette

foragten mod andre? Og findes der et alternativ?
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