
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  

Alegeri locale în autoritatea unitară West Northants 

Votați Partidul Laburist în mai 2021 

Dragi colegi, 

Vă scriem pentru a vă încuraja să vă înscrieți pentru vot prin corespondență 

și să votați Partidul Laburist (Labour Party) la alegerile locale din mai 2021. 

De ce să votați Partidul Laburist? 

Partidul Conservator (Tory) și-a bătut joc de economia noastră, de 

gestionarea pandemiei, de relațiile noastre cu Europa, de consiliul 

comitatului nostru și de orașul nostru. 

Rata șomajului a crescut, iar recesiunea pare să se agraveze. 

Contractele cu zero ore de muncă și posturile slab plătite înseamnă că din 

ce în ce mai multe gospodării sunt nevoite să apeleze la băncile de 

alimente. 

Votul pentru Brexit a fost câștigat de o majoritate foarte mică, însă 

cetățenilor UE care locuiesc în Marea Britanie nu li s-a permis să 

voteze. Cetățenilor britanici din UE nu li s-a permis să voteze. 

Persoanelor în vârstă de 16-18 ani nu li s-a permis să voteze. Guvernul 

Johnson nu a reușit să negocieze un acord eficient. 

Consiliul Comitatului, condus de conservatori, a fost declarat falimentar 

de două ori! Ne-au gestionat prost banii. 

Administrația municipală conservatoare a acordat clubului de fotbal un 

împrumut negarantat de 10,25 milioane GBP și a pierdut banii. 
 

Trebuie să scăpăm de incompetența conservatorilor. 

Înscrieți-vă online pentru vot prin corespondență:                                     

https://postalvote.labour.org.uk 

Vă rugăm să votați Partidul Laburist. 
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