FBI EN ÇOK ARANAN
ON KAÇAK
MICHAEL JAMES PRATT
Zorla, Aldatmayla ve Baskıyla Seks Ticareti Yapma Komplosu Kurmak; Çocuk Pornografisi Üretmek;
Reşit Olmayan Bir Kişiyi Seks Ticaretinde Kullanmak ve Bunu Zorla, Aldatmayla ve Baskıyla Yapmak;
Zorla, Aldatmayla ve Baskıyla Seks Ticareti Yapmak; Suça Dayalı Hak Kaybı

EŞKÂLİ
Diğer İsimleri: Michael Pratt, Michael J. Pratt, Mark
Kullanılan Doğum Tarih(ler)i: 10 Kasım 1982

Doğum Yeri: Yeni Zelanda

Saç rengi: Kahverengi

Göz rengi: Ela

Boyu: 6’0” (183 cm)

Ağırlığı: 209 pound (95 kg)

Cinsiyeti: Erkek

Irkı: Beyaz

ÖDÜL
FBI, Michael James Pratt’in tutuklanmasına yol açacak bilgi için $100.000 Dolar’a kadar ödül sunmaktadır.

DİKKAT
Yaklaşık olarak 2012 ve 2019 yılları arasında, iddiaya göre, Michael James Pratt ve diğer şahıslar, genç yetişkinleri ve reşit olmayan kişileri zorla,
aldatmayla ve baskıyla ticari cinsel ilişkilere sokmak için işe alma komplosunda rol aldılar. Pratt ve bir komplo ortağı, sahibi oldukları bir pornografi yapım
şirketini ve "GirlsDoPorn" ile "GirlsDoToys" adlı pornografik internet sitelerini işlettiler. İddiaya göre, Pratt ve komplo ortakları, giyimli modellik işleri için
asılsız internet ilanları vererek genç kızları Birleşik Devletler ve Kanada’nın birçok bölgesinden işe aldılar ve mağdurlar bu işlerin pornografik yapımlar
olduğunu daha sonra keşfettiler. Pratt ayrıca, iddiaya göre, birer referans olmaları ve kadınlara eğer pornografik video çekimi yaparlarsa bu videonun
internete yüklenmeyeceği konusunda sahte güvence vermeleri için, kendisinin ve komplo ortaklarının yönetiminde çalışan diğer genç kadınlara ödeme
yaptı. İddiaya göre, bazı kadınların videolar tamamlanana kadar çekim yapılan yerlerden ayrılmalarına izin verilmedi. Yine iddiaya göre, diğer kadınlar
yerine getirmeyi reddettikleri cinsel ilişki faaliyetlerini yerine getirmeye zorlandılar ve bazı kadınlar da iddiaya göre cinsel saldırıya uğradılar. Pratt’ın sahibi
olduğu internet pornografi siteleri 17 milyon Amerikan Dolarından fazla gelir elde etti. Kaliforniya Güney Bölgesi, Birleşik Devletler Bölge Mahkemesi, 6
Kasım 2019 tarihinde Pratt hakkında federal tutuklama emri düzenledi.
Şahsa dair herhangi bir bilgiye sahipseniz, lütfen yerel FBI ofisiniz veya en yakın Amerikan Büyükelçiliği veya Konsolosluğu ile temasa geçiniz.
Bölge Ofisi: San Diego

