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Psykopolitik Byung-Chul Han Hent PDF Forlaget skriver: "Neoliberalismen er kapitalismen af likes. Den
adskiller sig principielt fra det 19. århundredes kapitalisme, der arbejdede med disciplinær tvang og forbud.
Den smarte magt læser og vurderer vores bevidste og ubevidste tanker. Den satser på frivillig selvorganisation
og selvoptimering. Således behøver den ikke at overvinde en modstand. Dette herskab har ikke behov for en
stor kraftanstrengelse, ingen vold, for det sker simpelthen. Det vil herske ved at forsøge at behage og skabe

afhængigheder. Således hører følgende advarsel til like-kapitalismen: Protect me from what I want." 

Byung-Chul Han afdækker i Psykopolitik, hvordan neoliberale regimers dominans og magtteknologier  har
opdaget psyken som en produktiv kraft. Med varierede analyser og iderige eksempler beskriver Han den

neoliberale psykopolitiks flertydige ansigt og synliggør, hvordan den har ført til en krise af friheden. Det er
en krise, som vi befinder os i her og nu, og Han baner vejen for et begyndende fælles oprør mod udbytningen

af friheden.
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