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International arbejdsret Lars Adam Rehof Hent PDF Forlaget skriver: International Arbejdsret er den første
bog på dansk, som giver et samlet overblik over den righoldige folkeretlige regulering af

arbejdsmarkedsforhold. I det omfang gældende EU-ret er relevant for forståelsen af samspillet mellem dansk
ret og den folkeretlige regulering og den nationale implementering er dette også medtaget.

Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) har siden mellemkrigstiden produceret et meget stort antal
konventioner, som berører de fleste aspekter af arbejdsmarkedet, herunder organisationsretten, retten til at
føre kollektive forhandlinger, ligeløn og forbud mod diskrimination. Mange af disse konventioner har været

den væsentligste inspirationskilde for EU-rettens tilsvarende regelsæt.

Også FN, Europarådet og andre multilaterale internationale og regionale organisationer har vedtaget regelsæt,
som skal implementeres i den nationale lovgivning og retspraksis.

Bogen fremtræder som et redskab for praktikere i den offentlige sektor (centraladministrationen og
kommunalforvaltningen) og i den private sektor (interesseorganisationer, fagforeninger, advokater og
virksomheder) i de kommende års tilpasning af dansk ret til gældende internationale forpligtelser og

mindstestandarder. Bogen vil også kunne anvendes i undervisningen ved universiteter og handelshøjskoler.

International Arbejdsret ledsages af et Dokumentarbind, som indeholder de væsentligste kilder til den
internationale arbejdsret.
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