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Gift som
14-årig og
misbrugt
af manden

Da jeg var 16, boede jeg ved siden af en legeplads, hvor jeg plejede at gynge. Det var min eneste terapi, fortæller Donna Pollard , hvis dårlige
barndom førte til et dårligt ægteskab. Hun blev gift som 14-årig. FOTO: ANNE HOLLANDE

Barnebrude er ikke kun
et fænomen i den muslimske verden. I USA bliver børn gift helt ned til
12-års alderen, og det er
tilladt i flertallet af de
50 stater. Ofte betyder
det, at børnene mister
deres rettigheder.
JØRGEN ULLERUP
Jyllands-Postens korrespondent
jorgen.ullerup@jp.dk

LOUISVILLE, KENTUCKY

P

å institutionen ville
Tim aflevere små sedler med invitationer
til hemmelige møder
i gymnastiksalen. Her ville
han omfavne hende og fortælle hende alt det, en lidt
overvægtig teenager gerne
ville høre.
Alene tanken om berøringerne giver Donna Pollard
gåsehud. Hun var 14 år, da
hendes mor efter årelange
skænderier og endnu længere fysisk misbrug fik sin vrede
datter anbragt på en mental
institution i Indiana.
Her mødte Donna en af de
ansatte rådgivere. Tim (navnet er opdigtet, red.) var 29
år, 15 år ældre end sin udkårne patient, og fra første
dag lagde han kraftigt an på
hende. Fascinationen var
gensidig.

I dag er det fortid. Donna
Pollard er 33 år. Hun har indvilliget i at møde os i en park i
Louisville, Kentucky, for at
fortælle sin historie som en
de tusindvis af mindreårige
amerikanske piger, der hvert
år bliver gift med deres forældres og myndighedernes
velsignelse.

En kvart million mindreårige
Mens diskussionen om barnebrude i Danmark lige nu
mest handler om udlændinge, rammer fænomenet piger
fra alle geografiske, etniske
og religiøse grupper i USA.
Tahirih Justice Center, en
organisation for indvandrerkvinder, anslår, at omkring
3.000
tvangsægteskaber
fandt sted i USA mellem 2009
og 2011.
Tværs over supermagten
blev omkring en kvart million unge under 18 år og ofte
under 16 gift i tiårsperioden
fra 2000 til 2010, viser en
undersøgelse fra foreningen
Unchained at Last, der arbejder for at stoppe ægteskaber
med mindreårige.
Ifølge
organisationens
leder, Fraidy Reiss, fik organisationen data fra 38 stater,
der i alt oplyste, at 167.000
børn helt ned til 12-års alderen blev gift i perioden. Medtages de resterende 12 stater,
når det samlede tal skønsmæssigt op på næsten
250.000.
Undersøgelsen viser man-

ge
facetter.
Unge
fra
indvandrergrupper, der tvinges til at gifte sig i forældrenes hjemland, amerikanske
teenagere, der bliver gift, fordi hun er gravid, eller fordi
han er på vej til militærtjeneste. Men flertallet er unge kvinder, hvis ægteskab
med meget ældre mænd ofte
udvikler sig til et mareridt af
vold og ydmygelser. Blandt
90 kvinder, som fandt hjælp
fra organisationen, blev
næsten alle presset ind i
ægteskabet af deres trossamfund. Ortodokse jøder, muslimer, hinduer, mormoner
og kristne fundamentalister.

Romance afløst af vold
Donna Pollards tilfælde var
anderledes. Da hun efter fem
uger på den lukkede institution fik lov til at komme hjem
til sin mor, talte hun hver aften i telefon med Tim. Han
boede næsten fire timers kørsel væk, men hendes mor
bakkede op om forholdet og
kørte i nogle weekender sin
datter til en by midtvejs, så
Donna og Tim kunne være
sammen på bagsædet af hans
truck på en p-plads eller i et
motelværelse.
»I virkeligheden misbrugte
Tim sin autoritet. Han passer
på definitionen af både en
pædofil og en seksualforbryder,« siger Donna, »og det gør
det endnu mere kriminelt, at
han var ansat på den institution, jeg var anbragt på.«

Men hun var forelsket og
besluttede sig for at gifte sig
med ham, ikke mindst for at
slippe væk fra sin psykisk
ustabile mor, der igennem
mange år afstraffede sin datter med et bælte.
»Jeg slugte alt, hvad han
sagde. At universet havde
bragt os sammen, og at han
ville redde mig fra min mor,«
siger Donna Pollard, der hørte den første indre alarmklokke ringe, da hun kort
efter sin 16-års fødselsdag
sagde ja til Tim i Pigeon Forge
i Tennessee, et populært sted
for hurtige bryllupper:
»Det gjorde mig nervøs, at
jeg ikke skulle skrive under
på noget. Kun Tim og min
mor skulle.«
Det viste sig at være mere
end en detalje. Dagen efter
brylluppet forlod Donna Pollard sit gymnasium og sin
mor og flyttede væk med
Tim.
Men ægtemanden viste sig
hurtigt at være alt andet end
romantisk. Han drak og røg
hash, droppede sit arbejde,
mens Donna Pollard fik et i et
supermarked. Hurtigt opstod
der problemer i forholdet.
Tim krævede sex på en måde,
Donna Pollard ikke ville acceptere, og han begyndte at
slå hende næsten dagligt.

16 år og ikke moden nok
Den barske virkelighed gik
for alvor op for hende, da
hun opsøgte et center for

Jeg vil leve med
vreden hele mit liv,
men jeg valgte at
bryde den onde
cirkel, så min datter
ikke havner i
samme situation.
Donna Pollard

voldsramte kvinder. Hun
blev sendt hjem med besked
om at skaffe en underskrift
fra sin værge, hvilket tilfældigvis var hendes voldelige mand.
Centre kan blive retsforfulgt for bortførelse, hvis
de accepterer kvinder under
18 år. Donna havde altså
ingen
rettigheder.
Som
mindreårig kunne hun heller
ikke søge om skilsmisse.
En graviditet som 16-årig
endte med en spontan abort,
men året efter blev hun igen
gravid og fødte en datter kort
efter sin 18-års fødselsdag.
»Han var vild med babyen,
men gjorde alt for at få mig til
at føle, at jeg ikke var god
nok. Som 19-årig brød jeg
sammen i en kæmpe depression og fik lov til at flytte
væk, på betingelse af at jeg
gav ham forældreretten.«
I dag er Donna Pollard 33
år, og hun har valgt at bruge
sine erfaringer til at advare
andre kvinder. Siden skilsmissen har hun fået en nu
10-årig datter med en anden
mand. Men forholdet til den
første datter er i øjeblikket afbrudt, og hun ser kun sjældent sin mor.
»I en ideel verden burde
alle være 18 år, før de kan få
lov til at gifte sig. Som 16-årig
er man ikke parat til at stå på
egne ben eller til at træffe en
så vigtig beslutning. Og hvis
der gives undtagelser, skal
kvinderne først gennemgå

