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Antikens parrhesia enligt Michel Foucault

• Fritt och sanningsenligt tal riktat till Prinsen

• Ett villkor för demokratin: medborgarnas frihet att tala

• Skiljer sig från retorik då målet inte är att övertyga



Rachel Carson, Erin Brockovich, Vandana Shiva



Tyst vår (Silent Spring,Houghton Mifflin Co., 1962)



Hinkley, Kalifornia



Genetiskt modifierade organismer (GMO)



En känsla av kränkning

Att säga emot
Använder alla tillgängliga retoriska medel

Grundar sig i talarens äkthet
Sker via media

Visa och förklara
Få folk att förstå

Övertyga

Tala för dem som 
saknar en röst

Använda vetenskap för 
rättvisan

Till försvar av det goda

Skapa en kontrovers
Visa mod

Mobilisera och 
befullmäktiga

Pedagogisk parrhesia Politisk parrhesia Etisk parrhesia

Pragmatism: Att vinna seger



Att utmana företagens sanningar

• En okontrollerbar källa till kontroverser

• Får företagens sanning att framstå som partisk och därmed något som kan ifrågasättas

• Lutar gärna sig på vetenskap, media och lagliga beslut

• En praktik av koherens-sanning som gärna åberopar sig som korrespondens-sanning 

• Producerar en dynamisk, föränderlig och mångröstad version av sanning

• Rör om i maktförhållandena 



Den företagskritiska aktivismen av parrhesia

• Utmanar företagens sanningsordning

• Gör motstånd till företagens tolkningsprivilegium

• Utmanar motsvarande verksamheter

• Mobiliserar och organisera motståndet



Parrhesia: 

Ett överflöde som är svårt att tämja, 
till demokratins försvar



Tack för er uppmärksamhet
Hervé Corvellec
hervé.Corvellec@ism.lu.se
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