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Pressmeddelande 2021-02-23 
 
Firestone Liberia och Bridgestone Corporation måste utreda utsläppsanklagelser  
 
Bridgestone Corporation, ett av världens största däckföretag, och dotterbolaget Firestone Liberia 
bör omedelbart utreda anklagelser om allvarliga föroreningar i området runt sin 
naturgummianläggning i Liberia, uppmanar Swedwatch i en rapport som släpps idag. 
 
Naturgummi används i en mängd produkter, däribland i bildäck, medicinsk utrusning och kläder, och 
utgör en viktig inkomstkälla för miljontals arbetstagare runt om i världen. Samtidigt är 
produktionsprocessen en av de mest vattenförorenande i världen, och har ofta associerats med 
negativ påverkan på mänskliga rättigheter. 
 
Firestone Liberia driver världens största naturgummiplantage i staden Owensgrove 50 kilometer 
väster om huvudstaden Monrovia. Företaget är landets största privata arbetsgivare och har tillstånd 
att bedriva verksamhet på nästan tio procent av landets odlingsbara mark. 
 
Som del av en granskning av gummiproduktionen i Liberia, gav Swedwatch projektpartnern Source 
International i uppdrag att utföra vatten- och luftprover i området runt plantagen. Resultatet visade 
bland annat att vattenproverna innehöll halter av tungmetallerna magnesium och aluminium som 
långt överskred gränsvärdena för dricksvatten. Ämnena utgör enligt Source International en allvarlig 
hälsorisk för människor eftersom de ackumuleras uppåt i näringskedjan och kan leda till allvarliga 
sjukdomar. Proverna visade även på höga halter av fosfat och kväve, samt på övergödning vilket kan 
utarma fiskebeståndet. 
 
”Resultaten bekräftade mycket av det som lokalbefolkningen berättat för oss, och tyder på att 
företagets vattenreningsverk inte har fungerat tillfredställande”, säger Swedwatchs researcher och 
rapportförfattaren Hannah Peters. 
 
I februari 2020 träffade Swedwatch över 100 personer ur lokalbefolkningen och tog del av 
berättelser om hur dricksvattnet gjort människor sjuka, och om hälsorelaterade problem som 
infektioner, utslag och illamående. Ett minskat fiskbestånd uppgavs ha lett till brist på mat. Enligt 
representanter från samma lokalsamhällen var situationen i februari 2021 oförändrad.  
 
“Det här har pågått i flera år. Företaget hävdar att de renar avloppsvattnet och filtrerar luften. Men 
lokalbefolkningen har fortfarande problem med hälsan och har inte tillräckligt med fisk att äta på 
grund av föroreningarna”, säger Francis Colee, chef för Green Advocates International, Swedwatchs 
partner i Liberia.   
 

Som ett svar på resultaten som framkom i granskningen uppgav Firestone Liberia att ”det är till fullo 

erkänt bland alla intressenter att vissa växtnäringsämnen i avloppsvattnet, vid flera tillfällen, har 

överstigit tillåtna nivåer.” Företaget hävdade dock samtidigt att de inte känner till att ”dessa 

överskridanden har resulterat i någon skada eller förstörelse.” Vidare uppgav företaget att 

verksamheten håller sig inom tillåtna gränsvärden vad gäller utsläpp i luften.  

 

Tillsammans med Green Advocates International och Source International uppmanar Swedwatch 

Firestone Liberia och Bridgestone Corporation att omedelbart genomföra en process för att 
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identifiera och vidta åtgärder vad gäller påverkan på mänskliga rättigheter, så kallad tillbörlig 

aktsamhet, samt genomföra en miljökonsekvensanalys av Firestone Liberias anläggning. Processen 

måste genomföras i dialog med berörda lokalsamhällen och genomsyras av transparens.  

 

För mer information eller intervjuer kontakta:  

 

Swedwatch: Hannah Peters +46 73 223 02 87, Hannah@swedwatch.org  

Green Advocates International: Francis Colee, +231 777 077 206, francis.colee@elaw.org  

Source International: Flaviano Bianchini +39 328 486 1863, flaviano@source-international.org 


