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Vis globalt lederskap

1. Dyrevelferd har store utfordringer på 
tvers av verdensdeler.

2. Det globale arbeidet mangler nasjoner 
som driver det fremover.

3. Norge må vise globalt lederskap for 
dyrevelferd.

Vis globalt 
lederskap



World Dog Alliance

• Grunnlagt 2014

• Grunnlegger Hiroshi Horiike (Genlin)

• Hovedkvarter: Hong Kong

• Misjon: Å avskaffe menneskelig konsum 
av hunder og katter



Hiroshi Horiike - Genlin

• Japansk entreprenør innen 
klimasystemer

• Donerer 90 % av egen formue til 
dyrevelferd

• Kunstner

• WDA er utelukkende finansiert av 
Genlin privat



WDA har lykkes i å 
kriminalisere konsum 
av katt og hund i 

o USA 2018/12/12

o Taiwan 2017/04/11

o Shenzhen, China   2020/03/31



Status

• 30 millioner hunder serveres som 
middag i Asia hvert år.

• 70 % av hundene er stjålne kjæledyr 
eller forgiftede gatehunder.



Internasjonal avtale om å 
forby spising av hund og katt 

• WDA’s grunnlegger, Genlin la i 2019 frem

International Agreement to Prohibit the Eating of Dogs and Cats.

• 200+ lovgivere i USA, Japan, Storbritannia, Norge og Sverige har signert
brev til sine respektive statsoverhoder for å vise støtte til denne saken. 



Hvorfor skal Norge bli med på den 
internasjonale avtalen? 

 Konsumering av hund og katt er knyttet til organisert kriminalitet.

Dyrevelferd er et moralsk tema hvor hvert land er ansvarlig for å 
samarbeide for dyrenes beste.

 En helhetlig stortingsmelding må ta innover seg at dyrevelferd 
krysser grenser, og krever at Norge må ta stilling til dyrevelferd 
globalt. 

 Stortingsmeldingen er den perfekte anledningen til å bli med på  
den internasjonal avtalen.



Vis globalt lederskap

1. Dyrevelferd må løses med samarbeid 
på tvers av verdensdeler.

2. En helhetlig stortingsmelding må ta 
innover seg at dyrevelferd krysser 
grenser, og krever at Norge må vise 
tydelig stilling til dyrevelferd globalt. 

3. Stortingsmeldingen er den perfekte 
anledningen til å bli med på den 
internasjonal avtalen.

Bli med på den 
internasjonale 
avtalen
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