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Bogens omdrejningspunkt er danske sociale pensioner i EU-retlig og ligestillingsretlig belysning. Bogen er
delt op i to dele. Første del handler om danske sociale pensioner i EU-retlig belysning, hvor forfatteren
påviser, hvordan det markedsretlige rationale i EU-retten udfordrer de nationale tilknytningskrav, der stilles i
forbindelse med optjening af dansk social pension. I den forbindelse identificeres flere retlige
problemstillinger i den danske lov om social pension. Bogen indeholder således omfattende analyser af
samspillet mellem dansk national lovgivning og EU-ret samt retspraksis fra både det danske retssystem og
EU-Domstolen. Anden del handler om danske sociale pensioner i ligestillingsretlig belysning, hvor forfatteren
påviser, at mænd og kvinders pensionsrettigheder har udviklet sig i forskellige tempi. Mænd har været
hovedpersonerne i lovgivningerne, mens kvinder har været bipersoner. Samtidig har mænd og kvinders
tilknytning til arbejdsmarkedet historisk været forskellig, hvorfor der særligt i dele af det danske
pensionssystem er indlejret en patriarkalsk samfundsstruktur. Kvinder har i mange år lidt og lider stadig
herunder, hvilket fører til pensionsmæssige rettighedstab for kvinder sammenlignet med mænd.
Bogen er forfatterens ph.d.-afhandling. Indholdsoversigt Forord Kapitel 1. Introduktion til afhandlingen
Kapitel 2. Historisk udvikling af social pension – national tilknytning og ligestilling Kapitel 3.
Grænseoverskridende sociale pensioner Kapitel 3 a. Koordinationsforordningernes principper og retlige
problemer Kapitel 3 b. Solidaritetsprincippet på europæisk plan Sammenfatning og perspektivering af kapitel

3, 3 a og 3 b Kapitel 4. Køn og pension i en diskriminationsretlig analyse Kapitel 5.
Sammenfatning af afhandlingen Bibliografi Sagsregister
Vores 300. Foxylex er en online lovsamling med konsoliderede love m. Sociale Rettigheder. 000
medlemmer arbejder for fællesskabet på sygehuse, i ældreplejen, i sociale tilbud og andre steder, fortrinsvis i
den offentlige sektor. 000 medlemmer arbejder for fællesskabet på sygehuse, i ældreplejen, i sociale tilbud og
andre steder, fortrinsvis i den offentlige sektor.
Sociale Rettigheder. marts 2018. Danmarks bedste rejsebureau med danske guider. a. Har du af den ene
eller anden grund opbygget pensionsrettigheder i udlandet findes der et hav af forskellige
beskatningssituationer.
Fra INWEMA har vi modtaget følgende orientering: Har du udenlandske pensioner som bosiddende i
udlandet. Foxylex har dynamiske krydshenvisninger og gratis adgang. Har du af den ene eller anden grund
opbygget pensionsrettigheder i udlandet findes der et hav af forskellige beskatningssituationer. Da en
generalforsamling i »Den Typografiske Forening« besluttede at udgive nærværende værk, var det meningen
kun at skildre foreningens 25 års virksomhed. Sammen med medlemmerne arbejder PKA for at bidrage til en
bæredygtig og ansvarlig udvikling og samtidig skabe gode pensioner til medlemmerne. Det gode samfund
eller økonomisk sund fornuft. december 2017.

