
Nagpalabas ang Johnson & Johnson ng Pahayag 
Tungkol sa Artikulo ng Reuters noong Abril 9

New Brunswick, NJ – Nasa likod kami ng JOHNSON’S® Baby Powder dahil pinagtitibay ng agham na 
ito ay walang asbestos at ligtas na gamitin. Ang mga akusasyon laban sa aming kompanya ay hindi 
lamang mali, ngunit ang ideya na sasadyain at sistematiko naming pupuntiryahin ang isang komunidad 
nang may masamang hangarin ay hindi makatwiran at walang katotohanan. Naipit kami sa pagitan ng 
lungkot at galit na ipaparatang ito ng sinuman sa aming kompanya.

Mahigit sa apatnapung taon ng malawakan na panloob at independiyenteng pagsusuri at klinikal na 
pananaliksik ang nagpapatunay na ang JOHNSON’S® Baby Powder ay ligtas at hindi naglalaman ng 
asbestos. Batay sa malawakang ebidensya, ipinasya ng mga regulator at NGO sa buong mundo – kabilang 
na ang U.S. FDA – na ang talc ay ligtas, at ang JOHNSON’S® Baby Powder ay hindi naglalaman ng 
asbestos.
 
Dagdag pa rito, ang aming mga produkto para sa mamimili ay nilalayon para sa paggamit ng 
pangkalahatang populasyon. Ang mga pagsisikap na matukoy kung sino ang aming mga customer, at 
paggamit ng mga advertisement na makahulugan sa kanila at tumutukoy sa kanilang mga karanasan sa 
buhay, ay ang mismong kahulugan ng marketing. Ang JOHNSON’S® Baby Powder ay ligtas, at ang 
ating mga kampanya ay may maramihang kultura at inklusibo. Naniniwala kami na ang marketing sa 
bawat pamayanan ay isang tanda ng paggalang, at ipinagmamalaki namin na kami ay nangunguna sa may 
maramihang kultura na marketing.

Ipinaliwanag ng korte kamakailan lamang, sa pagbabawal sa abogado ng nagsasakdal na magsagawa ng 
mga ganitong uri ng pagsasalaysay sa paglilitis tungkol sa aming advertising sa iba't ibang demograpiko, 
“walang anumang hindi tama o masama tungkol sa advertising at marketing ng mga produkto sa iba't 
ibang grupo ng mga mamimili.”

Ang mga abogado ng mga nagsasakdal na pampublikong kumilala na ang panggigipit sa Johnson & 
Johnson “ay nagsisilbi sa kanilang mga pakinabang” ay ang mga nagsusulong sa walang basehan at 
walang pakundangang salaysay na ito para sa tanging layunin na pagkakaroon ng kalamangan sa 
paglilitis.

Lahat ng ginagawa namin sa Johnson & Johnson ay para sa paghahanap ng mga solusyon sa mga 
problema sa pag-aalaga ng kalusugan ng mga mamimili sa buong mundo. Ang mga alegasyon ng mga 
kritiko tungkol sa aming mga gawain sa negosyo ay hindi lehitimo at mapanlinlang. Ang pangunahing 
bahagi ng ginagawa namin bilang isang kompanya ay ang pakikinig sa mga problema sa kalusugan ng 
aming mga mamimili at pagbibigay ng solusyon. Tulad ng iba pang mga kompanya, kami ay gumagawa 
at nagbebenta ng mga produkto batay sa kung ano ang hinihingi ng mga customer, kabilang na ang 
pagbebenta ng mga produktong ito sa mga taong pinaka-gusto ito. Ang sitwasyong ito ay hindi naiiba.

Naninindigan kami sa kasiguraduhan at kaligtasan ng JOHNSON’S® Baby Powder at sa mga paraan ng 
pakikipag-usap namin sa aming mga customer.
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Nasa ibaba ang halimbawa ng aming magkakaibang marketing sa loob ng maraming 
dekada.
 * Minimal na advertising ng JOHNSON’S® Baby Powder sa dekada ng 1990


