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Nej er ikke nok Naomi Klein Hent PDF USA har med Donald Trump fået en præsident, som personificerer
mange af de ting, Naomi Klein har advaret mod i årevis, og i sin nye bog opfordrer hun til samling blandt de

mange, der ikke ønsker denne politik i USA, i Europa og i resten af verden. De sociale medier har gjort
personlig branding til en af vores mest effektive måder at kommunikere på. Trump har udnyttet dette
fænomen og er blevet den første præsident, der er sit eget varemærke, og han bruger de sociale medier
aggressivt og utraditionelt. Mens vi chokeres over dette, der som propagandistiske udsagn suger al

opmærksomhed til sig, forsøges fundamentale omvæltninger af bl.a. sundhedssystem og frihedsrettigheder
gennemført. Naomi Klein viser, at der hos Trump, som andre steder, er tale om en højrepopulistisk

indpakning af en neoliberal politik, der ødelægger vores klode og vores landes sammenhængskraft og kun er
gavnlig for den rigeste procent af befolkningen - en udvikling folk kun accepterer, hvis de fortsat befinder sig
i en tilstand af chok. Med sin fjerde bog analyserer den verdenskendte canadiske forfatter ikke kun Trump og
højrepopulismen, men viser, hvordan vi helt konkret tager kampen op og vinder magten over vores fremtid.
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