
 االنتخابات المحلية لسلطة ويست ويست نورث هانس

0202التصويت لحزب العمال  في مايو   

  زمالئي االعزاء،

.0202نكتب إليك لنشجعك على االشتراك في التصويت بالبريد والتصويت لحزب العمال في االنتخابات المحلية في مايو   

 لماذا نصوت  لحزب العمال؟   

لقد تسبب المحافظون في حالة من الفوضى في اقتصادنا ، وقد أحدثوا فوضى في التعامل مع الوباء ، وفوضى في عالقتنا 

 بأوروبا ، وفوضى في مجلس مقاطعتنا ، وفوضى في بلدتنا.

 ارتفعت معدلات البطالة ويبدو أن الركود سيزداد سوًءا •

عقود صفر في ساعة والوظائف منخفضة الأجر تعني أن المزيد والمزيد من الأسره تضطر   •

 إلى استخدام بنوك الطعام.

تم الفوز بالتصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأغلبية صغيرة جًدا ولكن لم ُيسمح  •

لمواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في المملكة المتحدة بالتصويت. لم ُيسمح لمواطني 

سنة لم يسمح لهم بالتصويت. فشلت  61-61المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي بالتصويت. 

 حكومة جونسون في التفاوض على صفقة جيدة.

 تم إعلان إفلاس المحافظون فى مجلس المحافظة  مرتين! لقد أساءوا إدارة أموالنا. •

مليون جنيه إسترليني في قرض بدن  62.01أعطى )المحافظون( توري  نادي كرة القدم  •

 .مضمون وخسر المال كله

 

 نحن بحاجة للتخلص من عدم كفاءة حزب المحافظين. 

الرجاء التسجيل عبر اإلنترنت للتصويت البريدي. 

 الرجاء التصويت لحزب العمال. 

 

 ،                لمزيد من المعلومات ، يرجى االتصال بالمرشحين المحليين أو بقائدة المجموعة 

  westnorthantslabourgroup@gmail.comدانيل إستون       

 

 

West Northants Authority Local Elections 

Vote Labour May 2021 

Dear Colleagues, 

 

We are writing to you to encourage you to sign up for a postal vote and to vote 

Labour in the local elections in May 2021. 

Why vote Labour? 

The Tories have made a mess of our economy, they have made a mess of 

dealing with the pandemic, a mess with our relationship to Europe, a mess of 

our County Council and a mess of our town. 

• Unemployment is up and the recession looks as if it will get worse 

• Zero hour contracts and low paid jobs means more and more households 

have to use food banks. 

• The Brexit vote was won on a very small majority but EU nationals living in 

the UK were not allowed to vote. UK citizens in the EU were not allowed to 

vote. 16-18 year olds were not allowed to vote. The Johnson Government 

has failed to negotiate a good deal. 

• The Tory County Council was declared bankrupt twice! They mismanaged 

our money. 

• The Tory Borough gave the football club £10.25 million in an unsecured 

loan and lost the money. 

 

We need to get rid of Tory incompetence.  

Please register online for a postal vote. https://postalvote.labour.org.uk 

Please vote Labour. 

 

For further information please contact your local candidates or the leader of 

the West Northants Labour Group, Danielle Stone 

westnorthantslabourgroup@gmail.com  
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