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Kami memahami bahwa konsumen mungkin memiliki pertanyaan tentang talk, dan kami ingin berbagi 
fakta tentang masalah ini. Sayangnya, format sidang satu sisi pada hari ini tidak dapat dibedakan dari 
apa yang telah dinyatakan oleh pengacara penggugat dalam proses pengadilan berkelanjutan. 

Kami berharap dapat berkontribusi pada diskusi yang seimbang dan bermakna tentang topik yang 
sangat khusus, namun setelah diskusi yang berkelanjutan dengan Subkomite, Subkomite menolak untuk 
mendengar kesaksian dari ahli teknis kami yang memiliki beberapa gelar di bidang geologi dan memiliki 
pengalaman puluhan tahun dalam pengujian asbes. Subkomite juga menolak untuk mendengar 
kesaksian dari ketua grup perusahaan kami yang bertanggung jawab atas bisnis Kesehatan Konsumen 
Amerika Utara. Kami berulang kali memberi tahu Subkomite bahwa CEO kami bukanlah ahli dalam topik 
yang dibicarakan dalam sidang, dan kami dengan hormat menolak undangan yang ditujukan kepada CEO 
kami untuk bersaksi. Surat kami tertanggal 2 Desember 2019 untuk Subkomite yang memerinci jabatan 
kami dapat diakses di sini. Kami tetap berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan Subkomite dalam 
masalah ini. 

Tanpa mengabaikan kekhawatiran yang kami ungkapkan kepada Subkomite tentang pengaturan 
persidangan, subkomite memanggil tiga pakar penggugat yang dibayar yang memberikan kesaksian 
terhadap perusahaan dalam proses pengadilan berkelanjutan, dan dua di antaranya menerima jutaan 
dolar dalam kapasitas tersebut. Selain itu, baik Dr. Longo maupun Dr. Moline mengubah pendapat 
mereka tentang talk setelah dibayar untuk memberikan kesaksian yang memberatkan Johnson & 
Johnson. 
Ketika dia terlibat dalam proses pengadilan sebelumnya untuk bersaksi melawan perusahaan lain, Dr. 
Longo mengatakan bahwa talk tidak mengandung asbes. Sebelumnya, Dr. Moline mengatakan bahwa 
talk yang digunakan oleh Johnson & Johnson tidak mengandung asbes. 

Kami yakin dengan kualitas dan keamanan produk berbahan talk kami. Bedak Bayi Johnson's aman 
digunakan, tidak mengandung asbes, serta tidak menyebabkan kanker, sebagaimana ditunjukkan dalam 
bukti ilmiah selama lebih dari 40 tahun. Minggu lalu, kami merilis secara publik 155 hasil tes pihak ketiga 
yang menunjukkan bahwa tidak ada asbes dalam talk kami. Informasi selengkapnya  tersedia di 
FactSaboutTalc. com. 
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