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Udvalgs møde i Ontario, Canada ( Lovgivende forsamling i Ontario – ændring af deres hundelov, 2nd 

møde om deres lovforslag Bill 16 )

I Ontario Canada har de ligesom i Danmark hunderaceforbud. Politikerne i Ontario ønsker nu efter 7 år at 
ændre deres lovgivning, da deres raceforbud ikke har resulteret i en nedgang af hundebid, tværtimod. Derfor 
har de fremlagt et lovforslag ( Bill 16 ) som vil sætte fokus på de uansvarlige hundeejere og holde ejerne 
ansvarlige.

Igennem det over 2 timer lange møde, fremlægger den ene ekspert efter den anden bevis og dokumentation 
for at race specifik lovgivninger ikke virker og at der ikke findes hunderacer som er farligere, mere 
aggressive eller mere bidende end andre. Ydermere anbefaler alle eksperterne at man indfører Calgary 
modellem, præcis ligesom foreningen Fair Dog anbefaler.

Det er spændende at høre at de fleste politikere i Ontario ønsker at ændre deres lovgivning og at de lytter til 
eksperterne. 
Det er vores håb i foreningen Fair Dog at de danske politikere snart indser at dele af den danske hundelov er 
en fejl og også de vil begynde at lytte til eksperterne og se nærmere på Calgary modellen.

• Hunderaceforbud får ikke antallet af hundebid til at falde, heller ikke de alvorlige hundebid.
• Hunderaceforbud forhindrer ikke hundebid.
• Hunderaceforbud lægger ansvaret over på hunden og ikke hundeejeren.
• Hunderaceforbud fører intet positivt med sig og det diskriminerer gode ansvarlige hundeejere.

Også i Ontario rammer man de ansvarlige og gode hundeejere, deres hunderaceforbud har kostet over 1000 
uskyldige hunde livet, ikke fordi de har gjort noget, men udelukkende på grund af deres udseende. Ligesom i 
Danmark.

Det er hjerteskærende at høre at også i Ontario er hundeejere igennem 7 år udsat for hetz, falske anmeldelser, 
had, fordomme og fordømmelser, kun fordi de ejer en hund der kunne ligne en af deres forbudte hunderacer. 
Ligesom i Danmark.

Igennem det over 2 timer lange møde er det interessant at lytte til den overvældende mængde af forskning og 
dokumentation som eksperterne i Canada fremlægger. Mange af eksperterne fremhæver Calgary modellen, 
en model som mange andre byer, stater og lande har indført og som har dokumenteret succes.

Vi håber at de danske politikere og andre vil se dette møde igennem, da deres problemer ligner de danske og 
deres eksperter siger det samme som de danske eksperter og foreningen Fair Dog. 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wydH766pflA&fb_source=message 

Ønsker I yderligere information omkring Calgary modellen, står Foreningen Fair Dog naturligvis til 
rådighed.
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