
B IL DÆ K TEST AF SAMFUNDSANSVAR

PRODUCENTER AF 
BILDÆK HÆNGER
I BREMSEN
Virksomhederne har flotte politikker for at skåne 
miljøet, men ingen af dem kan dokumentere, om  
de tager højde for de menneskelige konsekvenser 
ved fremstillingen af gummi til dine dæk.
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Bildæk uden børnear-
bejde. Ansvarlige ar-

bejdsforhold. Respekt for miljøet. På papiret ser 
det godt ud. Men i praksis er det umuligt at kon-
trollere, om de flotte ord i politikker for sam-
fundsansvar – CSR – blandt verdens største bil-
dækproducenter holder i praksis. 

Det viser Tænks test, hvor vi har undersøgt 
mange af verdens største producenter af bildæk. 
En udbredt lukkethed i branchen resulterede i, at 
Tænk ikke kunne efterprøve politikkerne i praksis. 

Pirelli ruller ind på testens førsteplads tæt for-
fulgt af Michelin og Bridgestone. De tre producen-
ter har solide politikker for både miljøet og sociale 
forhold og er bedre end de øvrige i testen til at 
forankre politikkerne i virksomheden.

De fleste firmaer i testen har miljøpolitikker på 
højt niveau og får gode bedømmelser. Mange 
har målsætninger for forbrug af naturressourcer, 
minimering af affald og CO2-udledning. Flere, 
såsom Bridgestone og Hankook, arbejder på at 
øko-designe mere bæredygtige dæk. 

Ingen ansvarlighed i gummiproduktionen
Men testens top 3-producenter opnår samlet set 
kun bedømmelsen middel. Alle andre produ-
center får under middel. Den udbredte modvilje 
mod at lade os se arbejdet med samfundsansvar 
på fabrikkerne i praksis er en del af forklaringen 
– det samme er politikkerne for sociale forhold, 
hvor samfundsansvaret for mange af virksomhe-

 1 Pirelli Pirelli 3 56 5 4 5	5	5	5	 5	5 1 4 5 1 5
 2 Michelin Kleber, Michelin 3 55 5 2 5	5	5	5 4 5 1 3 5 1 5
 3 Bridgestone Firestone, Bridgestone 3 49 5 5	5 4	 4 5 4	 4 1 3 5 1 4
 4 Nokian Nokian 2 32 2 3	 3 2 4 5 4	 4 1 2 4 1 2
 5 Continental Barum, Semperit, Uniroyal, Continental 2 31 3 2 5 2 3 5 3 3 1 2 1	1 5
 6 Hankook Hankook 2 29 3 4 3 3	 3 5 2 3 1 2 2 1 5
 7 Apollo-Vredestein Vredestein, Apollo 2 28 3 2 4 2 3 4	 4 3 1 2 3 1 3
 8 Goodyear Dunlop, Fulda, Goodyear 2 28 3 4	 4 2 3 5 4 2 1 2 3 1 4
 9 Yokohama Yokohama 1 18 3 4	 4 1 2 5 2 2 1 2 1	1 4
 10 Kumho Kumho 1 5 1 3 2 1 2 4 2 1 1 1 1	1 2
 11 GT Radial GT Radial  1 0 1 2 1 1 1 4 1 1 1 1	1	1	1
 12 Nexen Nexen 1 0 1 2 1 1 1 4 1 1 1 1	1	1 2
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derne hænger i bremsen. Og ansvaret virker 
fuldstændigt fraværende i branchen inden for 
ansvarlig produktion af naturgummi til dækkene. 

En lukket branche 
Bildæk er en milliardindustri og bruger mere 
naturgummi end alle andre gummiprodukter 
tilsammen. Hvert år går 70 procent af verdens 
gummiforbrug – svarende til 7,5 millioner tons 
– til fremstilling af nye dæk. Branchen domine-
res af nogle få globale producenter med 
Bridgestone, Michelin og Goodyear i spidsen. 
Alene Michelin bruger næsten ti procent af klo-
dens naturgummi. De fleste bildæk i Danmark 
fremstilles på fabrikker i Europa med gummi 
fra Asien. 

Ingen af virksomhederne tillod os at besøge 
deres fabrikker for at kontrollere miljø- og 

arbejdsforhold på vilkår, som vi normalt udfører 
fabriksbesøg under. Ingen kunne eller ville oply-
se om producenterne af gummi til deres dæk. 
Ingen kunne eller ville oplyse om underleveran-
dørerne af gummi til deres dæk. 

Fem af virksomhederne nægtede konsekvent 
at deltage i vores undersøgelse. Det giver vi dem 
dumpekarakter for – med undtagelse af Conti-
nental, som har et højt niveau af offentlig infor-
mation. Måske har de styr på deres produktion, 
men vi kan ikke få det at vide.  

"Testen illustrerer, hvor hule budskaber om 
social ansvarlighed kan virke, når de ikke 
akkompagneres af et vist mål af åbenhed og 
gennemsigtighed – og dermed vilje til at doku-
mentere hvordan man i praksis arbejder med de 
relevante problemstillinger. Ikke mindst i forhold 
til udvindingen af naturgummi," siger Steen  

Hvis du går op i, at dit dæk er produceret 
ansvarligt, ser Pirelli, Michelin og Bridgesto-
ne ud til at være de virksomheder, der har 
mest styr på deres ansvarlighed.

I Tænks produkttest af sommerdæk og vinter-
dæk kommer Michelin ofte ud blandt de mest 
sikre og holdbare dæk, så du kan derfor med 
fordel gå efter dæk fra Michelin.

ANBEFALER

FAKTA OM TESTEN 
Vi har bedt 12 producenter af 
dæk svare på en række spørgs-
mål om deres samfundsmæs-
sige ansvarlighed (CSR, Corpo-
rate Social Responsibility).
Undersøgelsen omfatter i prin-
cippet hele deres produktion, 
men vi har også spurgt speci-
fikt til produktionen af det 
naturgummi, der indgår i deres 
dæk. Undersøgelsen skulle 
også have omfattet besøg på 
en række dækfabrikker, men 
ingen af virksomhederne tillod 
dette uden en – for os – uac-
ceptabel grad af pålagt fortro-
lighed, og vi kan derfor kun 
bedømme virksomhedernes 
ansvarlighed på baggrund af 
skriftlige politikker uden mulig-
hed for at tjekke det i praksis.

OVERORDNET 
SOCIALPOLITIK er en samlet 
vurdering af producenternes 
politik for arbejdstagerforhold, 
også for underleverandørkæ-
den. Hvorvidt de systematisk 
holder øje med sociale forhold 

både internt og eksternt, samt 
hvor omfattende deres sociale 
standarder er – for eksempel i 
forhold til sundhed og sikker-
hed for arbejdere, ordentlige 
lønninger, fri organisering samt 
fravær af børnearbejde. 

OVERORDNET 
MILJØPOLITIK er en samlet 
vurdering af producenternes 
miljøpolitik, også for underle-
verandørkæden. Hvorvidt de 
tænker miljø ind i design af 
dækkene, hvorvidt de syste-
matisk overvåger miljøforhol-
dene både internt og eksternt 
samt deres miljøstandarder for 
eksempel i form af anvendel-
sen af kemikalier, håndtering af 
affald og spildevand samt øget 
genanvendelse af materialer. 

SPECIFIKKE KRAV 
TIL NATURGUMMI er en vur-
dering af, hvorvidt der udover 
generelle krav til alle råvarer 
også bliver stillet krav om en 
social og miljømæssig ansvar-

lig produktion af naturgummi. 
Det kan f.eks. være forholdene 
for migrantarbejdere, sundhed 
og sikkerhed ved brug af sprøj-
temidler, fair betaling eller 
bevarelse af biodiversitet.

ÅBENHED er en vurdering af, 
om virksomhederne har besva-
ret vores spørgsmål, samt hvor 
meget information om deres 
CSR-indsats, de lægger offent-
ligt frem. Med i bedømmelsen 
af åbenhed er også, hvorvidt 
det var muligt for os at komme 
på besøg på en dækfabrik.

SAMLET BEDØMMELSE 
VÆGTES SÅLEDES: 
Miljøpolitik 40 pct.
Socialpolitik 30 pct.
Krav til produktion  
af naturgummi  20 pct. 
Åbenhed  10 pct.

Undersøgelsen er foretaget i 
samarbejde med International 
Consumer Research and 
Testing, ICRT.

 1 Pirelli Pirelli 3 56 5 4 5	5	5	5	 5	5 1 4 5 1 5
 2 Michelin Kleber, Michelin 3 55 5 2 5	5	5	5 4 5 1 3 5 1 5
 3 Bridgestone Firestone, Bridgestone 3 49 5 5	5 4	 4 5 4	 4 1 3 5 1 4
 4 Nokian Nokian 2 32 2 3	 3 2 4 5 4	 4 1 2 4 1 2
 5 Continental Barum, Semperit, Uniroyal, Continental 2 31 3 2 5 2 3 5 3 3 1 2 1	1 5
 6 Hankook Hankook 2 29 3 4 3 3	 3 5 2 3 1 2 2 1 5
 7 Apollo-Vredestein Vredestein, Apollo 2 28 3 2 4 2 3 4	 4 3 1 2 3 1 3
 8 Goodyear Dunlop, Fulda, Goodyear 2 28 3 4	 4 2 3 5 4 2 1 2 3 1 4
 9 Yokohama Yokohama 1 18 3 4	 4 1 2 5 2 2 1 2 1	1 4
 10 Kumho Kumho 1 5 1 3 2 1 2 4 2 1 1 1 1	1 2
 11 GT Radial GT Radial  1 0 1 2 1 1 1 4 1 1 1 1	1	1	1
 12 Nexen Nexen 1 0 1 2 1 1 1 4 1 1 1 1	1	1 2
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Det mener Forbrugerrådet
Det er bekymrende, at det er 
så svært for virksomhederne 
at være åbne om deres pro-
duktionsforhold. CSR handler i 
høj grad om gennemsigtighed 
for blandt andet forbrugerne, 

hvilket jo ikke er tilfældet i 
denne test, når man ikke kan 
komme ind på fabrikkerne. Så 
klinger ordet social ansvarlig-
hed hult. Virksomhedernes 
forkromede CSR-politikker 

skal selvfølgelig afspejle virke-
ligheden – og gør de ikke det, 
så er der jo tale om vildledning 
af forbrugerne. 
Claus Jørgensen, seniorrådgiver, 

Miljø og Samfundsansvar

Vallentin, lektor i virksomheders sociale ansvar 
(CSR) på Copenhagen Business School.

Nyt initiativ kan sikre en fair gummipris
Selv om gummibranchen er en veletableret  
industri, kan du ikke købe dæk, der er fairtrade-
mærket ligesom andre varer. Der findes intet Fair-
trade-certifikat for gummi. I 2012 blev Fair Rubber 
Association grundlagt af blandt andre Martin Kunz, 
der også var den første direktør i den internationale 
Faitrade-organisation FLO. Fair Rubber Associati-
on er et forum for både gummiforbrugende virk-
somheder og civil samfundsorganisationer, for at 
gummiopkøbere skal betale et ekstra beløb ud 
over den markedsbestemte gummipris for at for-
bedre leveforhold i produktionen. Men endnu er 
kun fire plantager og sammenslutninger af små-
bønder medlemmer af Fair Rubber Association.  
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Brug af sprøjtemidler uden beskyttelse, børnearbejde samt prispres over for 
bønder og arbejdere er almindeligt i sydøstasiatiske gummiplantager.

HER KOMMER GUMMI 
TIL DINE DÆK FRA

14-årige Yoga arbejder som gummitapper for indonesiske småbønder hver eneste 
dag, når han kan finde arbejde. Ellers er der ikke råd til nok mad for hans forældre, 
to mindre søskende og bedstemor. Han drømmer om at blive gummibonde.

Bridgestone køber 250 tons 

gummi om dagen fra småbønder 
over hele Sumatra. Gummiet 

behandles på plantagens fabrik, før 
det sendes med skib til virksomhe-
dens dækfabrikker.

S 
ideløbende med Tænks test var det 
uafhængige researchcenter Dan-
watch på researchrejser til Thai-
land, Indonesien og Malaysia, hvor 
det meste af verdens naturgummi 

produceres. Her blev dokumenteret brug af livs-
farlige sprøjtemidler uden beskyttelse, børnear-
bejde og prispres over for gummibønder.

Giftige sprøjtemidler flittigt brugt
I Sydøstasien bruger gummibønder flittigt sprøj-
temidler med det giftige paraquat uden at bruge 
beskyttelsesudstyr. I Danmark har kemikaliet 
været forbudt siden 1994. Hvis man overlever 
en paraquat-forgiftning, risikerer man lungeska-
der, nyresvigt og hjertestop på længere sigt. 

”Jeg kastede op første gang, jeg skulle 

spraye. Nu har jeg vænnet mig til det. Jeg har 
arbejdet som sprayer de sidste ti måneder her 
på plantagen,” fortæller den 32-årige Hoidar 
Sahundi, som migrerede fra Indonesien til 
Malaysia for at finde arbejde.

Human Rights Watch og Amnesty Internatio-
nal har dokumenteret, at migrantarbejdere ofte-
re end lokale arbejdere befinder sig i sårbare 
situationer i Sydøstasien. Frygten for at skabe 
problemer og miste jobbet er en væsentlig 
årsag, ligesom manglen på viden om regler og 
rettigheder. 

Migranter udgør en stor del af arbejdsstyrken 
hos plantager og småbønder i Thailand og Malay-
sia. Migranter hyres typisk til de jobs, som er for 
lavtlønnede eller risikable til, at de lokale vil tage 
arbejdet. 

I Malaysia mødte vi migranter, som fik konfi-
skeret deres pas af plantageejerne og tjente ned 
til to tredjedele af den lovbestemte mindsteløn. 

I Thailand var alle ansatte hos gummibønder 
og i plantager burmesiske migranter. Ingen var 
medlem af en fagforening, endsige kendte til 
eksistensen til fagforeninger eller retten til at 
organisere sig.

14-årige Yoga brødføder sin familie 
Blandt de endeløse rækker af snorlige gummi-
træer på Sumatra fortæller 14-årige Yoga, at han 
har arbejdet som gummitapper de sidste to år 
hos forskellige bønder.

”Jeg droppede ud af skolen, fordi mine foræl-
dre ikke havde råd til at betale,” siger han.

Nu supplerer Yoga faderens usikre daglejer-
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WWW Se Tænks test af 
arbejdsforhold i skoproduktionen: 
tænk.dk/test/lædersko-og-csr

VIDEO Mød nogle af de migrantarbejdere, der udvinder 
gummi fra gummitræer i Thailand, og hør om deres problemer 
med at få en fair pris: tænk.dk/video/arbejdsforhold-daek

Når naturgummipriserne på ver-
densmarkedet svinger, mærker 
gummiarbejdere konsekvenserne 
direkte. Det seneste halvandet år er 
prisen faldet markant. Konsekven-
sen for den 40-årige migrantarbej-
der Myosor i Thailand har været et 
fald i indtjeningen på 25-30 procent 
fra 2011 til 2012.

Sprøjtemidler med giftstoffet paraquat, som har været forbudt i Dan-
mark siden 1994, er udbredt blandt gummibønder i Asien. 37-årige 
Raspati fra Indonesien har aldrig brugt beskyttelsesudstyr og kender 

ikke til de helbredsrisici, der følger med brugen af giftstoffet.

Bridgestones gummi-
arbejdere vejer dagens 
tapning og får løn ud 
fra vægten, efter de har 
brugt seks-otte timer 
blandt gummitræerne i 
Indonesiens største 
gummiplantage, der er 
på størrelse med 
36.000 fodboldbaner.

Disse gummidråber fra Thailand ender som en del af bil-
dæk verden over efter at være produceret af blandt andre 
Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear og Dunlop.

indtægt, så familien har råd til to daglige målti-
der ris og kasavablade, som er udbredt at spise 
blandt fattige i Indonesiens landområder. 

En større indsats fra FN’s arbejdsorganisation 
ILO og den indonesiske regering har sat børne-
arbejde i plantager på dagsordenen i Indonesien 
det seneste årti, men blandt gummibønder er 
børnearbejde stadig udbredt.

Mange burmesiske børn i Thailand går ikke i 
skole. Selv om skolegangen er gratis, er transpor-
ten til skolerne ofte for dyr, fordi skolerne ligger 
fjernt fra gummimarkerne. I stedet hjælper bør-
nene forældrene med arbejdet.

Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear 
og Dunlop køber gummi fra Thailand. Ingen af 
dækproducenterne stiller dog specifikke krav til 
ansvarlighed i produktionen af naturgummi, 

hvad angår eksempelvis børnearbejde, diskrimi-
nation eller brug af sprøjtemidler. 

Gummiprisen halveret på halvandet år
Gummipriserne på verdensmarkedet er gået 
kraftigt op og ned i bølgedale de seneste fem år 
og har påvirket de burmesiske migrantarbejde-
res indtægter. De får ikke en fast løn for deres 
arbejde men aflønnes efter salgsprisen, når 
mellemhandlerne i små pick up trucks henter 
gummiet, som bliver solgt videre til gummifa-
brikker i de større byer.

I næsten et årti har gummipriserne bevæget 
sig støt opad, hvilket har gavnet gummibønder 
og -arbejdere. Men nu er prisen det halve af 
niveauet i foråret 2011, hvilket dramatisk har 
ramt indtjeningen for gummiarbejderne. 

”Vi sender ikke penge tilbage til familien i 
Myanmar som tidligere. Det har vi ikke råd til. 
Vi har heller ikke råd til at sende børnene i 
skole,” siger 43-årige Aye Mu, der har tappet 
gummi de sidste seks år for bønder i det syd-
lige Thailand sammen med sin mand og tre 
sønner.  
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… af verdens naturgummiproduktion kommer fra  
asiatiske lande. De fem mest producerende lande er:

Det totale globale årsforbrug er

mio. tons naturgummi mio. tons naturgummi

Dækbranchens årsforbrug er

Thailand: 
3,1 mio. tons

Indonesien: 
2,8 mio. tons

Malaysia: 
860.000 tons

Indien: 
850.000 tons

Vietnam: 
750.000 tons

15% Kemikalier 
(blødgørere, antioxidanter, 
vulkaniseringsmateriale)

15% Forstærkningsmateriale

30% Fyldstoffer

40% Gummi 
(natur og syntetisk)

DU BRUGER GUMMI 

HVER ENESTE DAG

Verdens årlige 
produktion af 
naturgummi kan 
dække Bornholm i 
et lag på over 1 cm.
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