Grupa węgierskich ultrasów zapowiada przyjazd do Warszawy
mimo zakazu. Ostrzeżenia przed faszystowskimi prowokacjami
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Sympatyzująca ze środowiskami neofaszystowskimi fanatyczna grupa węgierskich ultrasów
Carpathian Brigade zapowiedziała swój przyjazd do Warszawy na mecz z Polską, choć mecz
miał się odbyć bez kibiców gości. Sprawę dla Onetu Sport skomentowało stowarzyszenie
Nigdy Więcej, prowadzące kampanię "Wykopmy rasizm ze stadionów".
• Węgierscy kibice otrzymali karę od FIFA za starcia z policją podczas meczu eliminacji MŚ z Anglią
na Wembley.
• "Tak jak zapowiadaliśmy, nasza grupa i tak wybiera się do Warszawy" - zapowiada radykalna grupa
kibiców Carpathian Brigade, sympatyzująca ze środowiskami faszystowskimi.
• "Prawdopodobne rasistowskie i faszystowskie prowokacje ze strony węgierskich neofaszystów
mogą w rezultacie doprowadzić do kary dla reprezentacji Polski" - komentuje dla Onetu Sport
stowarzyszenie Nigdy Więcej.
"Jak zostało potwierdzone w ostatnich dniach, sektor gości zostanie zamknięty na nasz najbliższy mecz z
Polską, ale tak jak zapowiadaliśmy, nasza grupa i tak wybiera się do Warszawy. (...) Kultywujmy ponad
tysiącletnią tradycję naszej przyjaźni, niezależnie od przeszkód!" - zapowiedziała 3 listopada br. grupa
Carpathian Brigade na Facebooku.

Polska-Węgry bez kibiców na trybunie gości
Tak jak wspomniała sama grupa kibicowska, kibice z Węgier nie będą mieli wstępu na mecz z Polską.
Węgierscy kibice wszczęli zamieszki z policją podczas październikowego meczu na Wembley. Jak
poinformowała policja metropolitarna, punktem zapalnym było aresztowanie jednego z kibiców za
obraźliwe rasistowskie hasła, które skierował pod adresem jednego ze stewardów. W rozruchach
uczestniczyło kilkudziesięciu fanów z Węgier, którzy starli się z policją.
To nie pierwsza sytuacja w ostatnich miesiącach, gdy węgierscy kibice nie dają swoim zachowaniem
najlepszego świadectwa, narażając związek na finansowe straty. Po pierwszym meczu eliminacyjnym w
Budapeszcie z Anglią rozegranym we wrześniu Madziarzy zostali ukarani dwoma meczami przy pustych
trybunach, a dodatkowo musieli liczyć się z karą finansową w wysokości 200 tys. franków szwajcarskich.

Stowarzyszenie Nigdy Więcej: ich prowokacje mogą doprowadzić do kary
"Grupa ta znana jest z demonstrowania faszystowskich i rasistowskich treści na stadionach i poza nimi
(m.in. podczas niedawnego Euro 2020), czego rezultatem były kary dla drużyny Węgier ze strony UEFA i

FIFA" - komentuje dla Onetu Sport stowarzyszenie Nigdy Więcej, którego celem jest przeciwdziałanie
problemom społecznym: rasizmowi, neofaszyzmowi, ksenofobii i dyskryminacji.
"Jeśli dopuszczona będzie obecność tej grupy na sektorze wśród kibiców polskich, to prawdopodobne
rasistowskie i faszystowskie prowokacje ze strony węgierskich neofaszystów mogą w rezultacie
doprowadzić do kary dla reprezentacji Polski! Stowarzyszenie Nigdy Więcej, prowadzące kampanię
»Wykopmy Rasizm ze Stadionów« ostrzega przed tolerowaniem obecności grupy faszystów podczas meczu
Polska-Węgry. Wzywamy włodarzy Stadionu Narodowego, władze PZPN i wszystkie inne instytucje, aby
nie dopuściły do przyjazdu węgierskich faszystów na ten mecz, zgodnie z antyrasistowskimi wartościami
fair play, a także w interesie dobrego imienia Polski w świecie sportu i poza nim" - dodaje stowarzyszenie.

Carpathian Brigade — kim są członkowie tej grupy?
"Carpathian Brigade" to stowarzyszenie ultrasów różnych węgierskich klubów, którzy w rozgrywkach
ligowych rywalizują ze sobą, a w meczach międzypaństwowych walczą z kibicami rywali. Grupa ta słynie z
wykrzykiwania haseł rasistowskich, a jej przyjacielem jest premier Viktor Orban, choć ultrasi w większości
są sympatykami nacjonalistycznej partii Jobbik.
To najgłośniejsza grupa węgierskich fanów. Wśród tych osób można jednak też spotkać całe rodziny. Ton
nadaje grupa ultrasów-neofaszystów, którzy stanowią około 10 proc. z grona osób ubranych na czarno.
Łatwo ich rozpoznać, bo najczęściej ubrani są na czarno. Na koszulkach widnieje napis "Magyarország"
(Węgry - przyp. TK) albo "Carpathian Brigade 09". Większość z nich to prawdziwe osiłki z solidnymi
mięśniami, mocno zbudowanym karkiem. Ich ciała zdobią tatuaże. W większości są to zawodnicy
mieszanych sztuk walki.
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