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Publicerad: 2018-02-10

Inte heller Ebba Witt-Brattström, professor i Nordisk litteratur och tidigare gif
med en ledamot i Svenska Akademien (Horace Engdahl) samt styrelseledamot
i Feministiskt Iniativ (Fi), vill svara på min kritik mot svensk språkpolitik.
Detta innebär att Ebba Witt-Brattström bara är en i mängden av många som
talar om vikten om ett gemensamt svenskt språk, men som på grund av olika
egenintressen i den nuvarande ordningen inte vill agera i frågan.

Fråga med anledning av din kritik mot Svenska Akademien i "Prisregn, makt och tystnad i
Akademien" (TT 2017-11-25)
Från Johan Svensson
Till: ebba.witt-brattstrom@helsinki.f
Skickat: 2017-11-26, 12:44
Hej Ebba,
Med anledning av din hårda kritik mot Svenska Akademien i "Prisregn, makt och tystnad i
Akademien" (TT 2017-11-25) undrar jag nu om du även kan tänka dig att lyfta frågan om en
modernisering av Sveriges otidsenliga majoritetsspråkspolitik?
För att denna är odemokratisk och helt bygger på Svenska Akademiens godtyckliga
språkbeskrivning genom dess ordlista över det svenska språket kunde jag berätta redan 201011-15 i artikeln "Det odemokratiska språket", som jag tvingades att publicera på egen
webbplats på grund av att varken medier, politiker eller språkvetare ville utmana den
nuvarande ordningen.
För med tanke på att du nu har modet att anklaga Svenska Akademien för att vara "korrupt",
"belöna sina vänner - och rata sina ovänner", "en väldigt geriatrisk klubb", "intellektuellt
demensframkallande" och en "feodal konstruktion" (se nedan), så kanske du kan ställa dig
bakom uppfattningen att det är ovärdigt att låta Svenska Akademien behålla sin totala makt
över det svenska språket?
Kanske är det nu äntligen dags att avslöja "det svenska språkets falska vänner" (2013-08-13)
och ersätta dem med äkta sådana?
Sverige behöver en demokratisk språkbeskrivning av det svenska språket och inte låta denna

bygga på vad en odemokratisk, korrupt, vänskapskorrumperad och intellektuellt
demensframkallande feodal konstruktion anser vara svenska.
Mvh, Johan Svensson
[…]
"Det svenska språkets falska vänner" (2013-08-13)
http://www.detodemokratiskaspraket.se/artikel16.asp
"Det odemokratiska språket" (2010-11-15)
http://www.detodemokratiskaspraket.se/artikel5.asp
”Prisregn, makt och tystnad i Akademien”
KULTURTELEGRAM. Svenska Akademien delar ut varje år ut miljoner kronor i priser och
belöningar - utan att ge någon insyn. På så vis håller man Kultursverige på mattan och
tystar kritiska röster, menar kritiker.
TT 2017-11-25
https://www.vk.se/2151694/prisregn-makt-och-tystnad-i-akademien

