Johan Finne:
”Jag försöker se människan
och inte bara en pusselbit”

och sminket var kanske inte det bästa men
sommarklänningen var bedårande och när
en tonåring skrattade och sa ”V***n homo”
så svarade han: ”Jag är inte homo, jag har
flickvän och skulle jag vara homo så hoppas jag det inte stör dig. Jag är precis som du
en människa.”

D

U KAN JU INTE
vara gay, du måste
vara bi!”

DEN KOMMENTAREN får jag fortfarande höra ganska ofta och ibland
kan jag bli trött på att förklara mig. Orsaken att jag får kommentaren är att jag, tillsammans med en kvinna, har en dotter.
Världens mest underbara dotter som också skänkt mig två barnbarn. Jag älskar min
dotters mamma som en fin vän och som
den fantastiska person hon är, men jag definierar mig inte som bi- utan som homosexuell. Jag gör det för att det som ligger
närmast mitt hjärta är att ha ett förhållande med en man. Så har det varit så länge
jag minns. Redan som 6-åring var jag kär
i en pojke på förskolan. Och kärleken har
inga gränser; en 6-åring kan känna lika
starkt som en 60-åring. Själv fyllde jag 52
i december men tycker inte att jag måste
identifiera mig utgående från min ålder. Åldern är en pusselbit i vem jag är och kan ge
ett sammanhang och min sexualitet är också en pusselbit i vem jag är. Men bara en.
Jag är trädgårdsmästare, författare och en
bra kock men dålig på att städa.
ATT BEMÖTA DET som en är obekväm
med kan ibland vara svårt. Att inte se
människan som en helhet utan att lägga in
hen i ett fack; finlandssvensk, homo, kvinna, pensionär…
DET ÄR EN RIKEDOM att vi alla är olika. Jag har en manlig heterosexuell granne som tycker om att klä sig i kvinnokläder.
För två år sedan gjorde han det för första
gången utanför sitt hem. Vi gick till närbutiken och visst fanns det folk som höjde på ögonbrynen. Peruken satt lite snett

JAG KAN TYVÄRR SJÄLV MÄRKA att jag
har fördomar – jag kan till exempel bli osäker då en grupp människor med annan etnisk bakgrund närmar sig. Då kan jag tänka att de kommer försöka lura mig. Och jag
kan förstå osäkerheten hos vissa heterosexuella män som tror att det enda jag vill
är att ligga med dem eftersom jag öppet är
gay. Så är det inte. Och alla som har en annan etnisk bakgrund än jag försöker inte
lura mig. En granne där jag bor har en annan etnisk bakgrund, men är mycket mer
än så. Han är diabetiker, it-ingenjör och
bättre på att städa än vad jag är. Han har
hjälpt mig med storstädning i mitt hem.
Jag försöker se människan och inte bara
en pusselbit, det tror jag är viktigt. Alla finlandssvenskar är inte perfekta, inte heller
alla homo-, bi-, trans- eller heteropersoner.
Jag är inte perfekt men jag är stolt för att
jag är den jag är.
JAG KÄNDE EN nu avliden kvinna som
inte fick bo på äldreboende tillsammans
med sin flickvän sedan många år. Hon gick
bort på 90-talet. Själv hoppas jag att jag kan
bo med min pojkvän på ett äldreboende
när den tiden kommer och att det är okej
att vi älskar varandra. Och att min heterosexuella granne får ha kvinnokläder. Jag
hoppas att det är okej om en 6-åring pussar en person av samma kön utan att lärarna får panik.
FÖR MIG SPELAR DET INGEN ROLL om
du är hetero, homo, bi, trans, asexuell eller vad du än vill definiera dig som. För mig
spelar det roll att du är människa och kanske gillar jag dig eller så inte. Men jag hoppas du försöker se människan. De flesta vill
dig ändå inget ont.
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