Fännieetika
Heaks kiitnud Jalgpallihaigla
◦ Jalgpall on miljonitele inimestele rõõmutunde (vahel ka kurbuse ja viha) allikaks. Naudi siis
seda suurepärast mängu nii mõistuse kui südamega.
◦ Toeta oma meeskonda nii heas kui halvas. Samas ära unusta, et objektiivne analüüs on
väärtuslikum kui imal ülistamine.
◦ Toeta oma meeskonda häälekalt ja kõikvõimalikku atribuutikat kasutades. Lase
kujutlusvõimel lennata – tunne ennast siiralt ja vabalt. Teravmeelne sõnaseadmisoskus tuleb
ainult kasuks. Labaste roppuste väljapritsimine annab tunnistust vaid vaimsest piiratusest ja
fänluse eesmärgist valesti aru saamises.
◦ Võimaluse korral toeta omasid ka kodust kaugemal. Meeskonnal on alati hea meel võõrsil
mängides oma poolehoidjaid tribüünil näha ja kuulda.
◦ Tõenäoliselt oled aeg-ajalt märganud purjus välismaiseid turiste ringi kakerdamas ja
mõelnud – ebameeldiv tegelane, räuskab, ülbitseb, juua ei oska, oleks võinud parem koju
jääda. Selliste tegelaste tõttu on mõne riigi kodanike suhtes välja kujunenud isegi negatiivsed
stereotüübid, näiteks nn purjus Soome turisti sündroom. Pea siis meeles, et välismaal viibides
oled sinagi Eesti esindaja. Käitu siis nii, et sinu tõttu kaasfännide või koguni terve Eesti rahva
suhtes negatiivseid üldistusi tegema ei hakataks.
◦ Suhtu vastasvõistkonda respektiga. Lihtsaim viis seda teha on vastaste riigihümni kõlades
püsti tõusta ning vait olla. Kui nad aga platsil tegutsemisega hukkamõistu ära on teeninud, siis
tee end kuuldavaks. Pea siiski igas olukorras meeles, et väljakul viibib üks teine meeskond,
kes palju enam sinu tähelepanu väärib. Kontsentreeru parem omade toetamisele kui vastaste
sõimamisele.
◦ Ka vastasmeeskonna fännid väärivad aatekaaslastena respekti. Oma olemuselt on nad sulle
tihtipeale hoopis hingelähedasemad kui enamik kaasmaalasi, kes ainult aeg-ajalt tribüünidele
satuvad. Eelda, et tegu on toredate ja normaalsete inimestega ja proovi nendega suhelda.
Seeläbi võid saada palju häid tuttavaid, kel on ka sind hea meel enda juures külas näha.
Loomulikult võib selguda ka vastupidine, sest eks inimesi ole igasuguseid. Väiklased ja
ebameeldivad inimesed on läbi aegade põlguse ja viha ära teeninud.
◦ Püüa tribüünil mitte segada omavahel jalgpalli ja poliitikat. Tegu on ikkagi mänguga, mis
peaks ühel või teisel viisil inimestele eelkõige rõõmu pakkuma. Loomulikult on pealtvaatajate
hulgas vägagi erinevate poliitiliste, rassiliste, usuliste, seksuaalsete ja moraalsete
tõekspidamistega inimesi, kuid tuleta ikkagi meelde, mis teid sel tribüünil ühendab, mitte
eristab.
◦ Mängi ka ise jalgpalli, siis saad paremini aimu, kui keeruline ja väsitav platsil toimuv
tegelikult on.
◦ Lõpetuseks võib aga öelda: armastage jalgpalli iseendas, mitte iseennast jalgpallis!
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