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Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz
Frau Claudia Bernhard
Contrescarpe 72
D 28195 Bremen
mit e-mail an: office@gesundheit.bremen.de und
Subiect:

Cerere de plată pentru compensare

Stimate doamnă senatoare Bernhard
Stimate domn sau doamnă
Mă refer la regulamentul dvs. privind protecția împotriva noilor infecții cu coronavirusul
SARS-CoV-2 din 3 aprilie 2020 (1). § 9 alineatul 2, nr. 7 din regulament stipulează că
instituțiile de prostituție nu trebuie deschise. În § 12, alineatul 1, nr. 3 se dispune
respectarea unei distanțe minime de 1,5 metri între furnizorii de servicii și clienții
acestora. Atât activitatea mea antreprenorială, ca operator al unei închirieri de spații
comerciale pentru lucrătorii sexuali, cât și activitatea serviciilor erotice și sexuale sunt,
prin urmare, supuse unei interdicții.
Acest lucru este justificat în mod obiectiv. Deoarece aproape orice contact în contextul
serviciilor erotice și sexuale între persoanele infectate și cele neinfectate va avea ca
rezultat o transmitere a virusului.
Reglementările pe care le-ați prescris pentru o distanță de 1,5 metri între lucrătorii sexuali
și clienți și interdicția de a deschide locuri pentru muncă sexuală reprezintă de fapt o
interdicție pe termen lung a activităților pentru lucrători sexuali și locuri de muncă sexuale.
Este rezonabil să presupunem că aceste interdicții de activitate vor continua pe o perioadă
mai lungă, de ex. valabil pentru o jumătate de an sau mai mult. În orice caz, interdicțiile
vor continua să se aplice după 19 aprilie 2020.
Pe baza considerațiilor totale, presupun că compania mea, Haus9, va fi afectată de interdicția
dvs. de deschidere, care corespunde în mod obiectiv unei interdicții privind activitățile, cel
puțin până în octombrie 2020. Acest lucru îmi va provoca daune considerabile care nu vor
fi compensate pe termen lung de programele de ajutor disponibile până acum. În plus,
programele de ajutor nu stabilesc o cerere legală de compensare
Voi furniza o declarație exactă a cantității pagubelor după ce consecințele interdicțiilor
dvs. pentru compania mea s-au încheiat. În acest sens, voi ține cont de toate finanțările
primite. Voi plăti înapoi orice finanțare care nu este necesară.
---În măsura posibilului, lucrătorii sexuali și companiile de muncă sexuală vor fi informate
despre această cerere. Presupun că aceștia, având în vedere situația lor specifică, ar putea
fi, de asemenea, interesați să solicite compensații, ceea ce ar putea lua în considerare și
pierderea câștigurilor. Pentru tine sau către alte autorități germane.
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---Haus9 nu este a mea sau a proprietății membrilor familiei mele. Investiția în substanța
sa structurală și ofertele sale nu reprezintă un avantaj pentru mine. Ele reprezintă un
avantaj (calitatea șederii și facilitățile) pentru chiriași și oaspeții lor.
Reinvestesc toate surplusurile pe care le generez după impozitare din operațiunea Haus9.
Dacă surplusurile rămân în continuare după reinvestire, le plătesc chiriașilor anului fiscal.
Pentru Haus9 se instituie o rezervă de o chirie maximă de o săptămână (1.540 €). După
impozitare, este puțin probabil ca rezervele să poată fi formate din excedentele anului de
funcționare 2019. Din câte se poate observa, surplusurile au fost reinvestite în februarie
și martie 2020.
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Fac afaceri cu „Haus9” fără intenția de a face profit. Îl administrez fără taxe de credit sau
altele asemenea. Prin urmare, nu sunt dependent de realizarea excedentelor. Prin urmare,
nu solicit compensații pentru pierderea câștigurilor.
Solicit o despăgubire continuă sub formă de creanță legală în cantității costurilor efective
pe care le suport în legătură cu Haus9 din cauza interdicției dvs. de deschidere. În orice caz,
în măsura în care acestea nu sunt generate de venituri sau compensate prin programe
de asistență.

Cu sinceritate

Klaus Fricke

________________________________
Note și surse
(1)
Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2
https://www.gesetzblatt.bremen.de/fastmedia/832/2020_04_03_GBl_Nr_0019_signed.pdf
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