Får vem som helst kalla sig Suzukipedagog?

Nej, faktiskt inte. Suzukimetoden är nämligen varumärkesskyddad. Som med alla bra
”produkter” finns det alltid en risk att någon säljer billiga kopior under originalets namn.
Eftersom man inte kan lära sig den ”riktiga” Suzukimetoden annat än genom
en Suzukilärarutbildning är varumärket en garanti för undervisningens kvalitet.
Varumärkesskyddet finns alltså där inte för att hindra andra att använda metoden utan
för att garantera de familjer som tar del av undervisningen att den håller just den kvalitet
och sker just på det sätt som man har rätt att förvänta sig. Därför är det viktigt att
du som förälder kontrollerar att ditt barns lärare verkligen är Suzukipedagog och ansluten
till det nationella förbundet.

Det är faktiskt så att det Europeiska Suzukiförbundet ESA skulle kunna driva process mot den
som seglar under falskt flagg, precis som Rolex eller någon annan tillverkare skulle kunna
göra mot den som säljer en billig kopia.
För att det ska bli riktigt tydligt har vi bett Haukur F. Hannesson, f.d. ordförande i European
Suzuki Association och ISA att klargöra det hela:

Suzukimetoden (Suzuki Method ™) är registrerat varumärke i EU och
internationellt. Metoden och varumärket ägs av International Suzuki
Association Inc den välgörenhets- organisation, med säte i Texas i U.S.A.,
till vilken Dr. Shinichi Suzuki gav alla rättigheter till sin metod. Genom avtal
med International Suzuki Association har European Suzuki Association Ltd (ESA),
med säte i England, rätt till användning av Suzukimetoden (Suzuki Method ™)
i Europa, Mellanöstern och Afrika. Detta innebär att European Suzuki
Associations bestämmelser om bl.a. Suzukilärarutbildning gäller i detta område
och att ingen får kalla sig Suzukilärare (t.ex. Suzuki violinlärare eller Suzuki
cellolärare) som inte har gått en av ESA godkänd Suzukilärarkurs och avlagt
lärarexamen. Svenska Suzuki- förbundet har igenom avtal med ESA fått vissa
rättigheter till Suzukimetoden (Suzuki Method ™) i Sverige. Detta innebär bl.a.
att Svenska Suzukiförbundet organiserar Suzukilärarutbildning enligt ESAs
normer och har skyldighet att uppehålla Suzukimetod- ens kvalitet och
tillgänglighet i Sverige.
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