
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  

Lokalne Wybory Władz Regionu West Northants 

Głosuj na Partię Pracy (Labour Party ) w maju 2021 

Drodzy Państwo, 

 

Zwracamy się do Państwa z zachętą, aby zapisać się na wybory 

korespondencyjne i głosować na Partię Pracy w lokalnych wyborach w maju 

2021 roku. 

Dlaczego głosować na Partię Pracy? 

Torysi narobili bałaganu w  naszej gospodarce i w sposobie radzenia sobie z 

pandemią, zniszczyli nasze relacje z Europą, wprowadzili nieporządek do 

naszej Rady Powiatu i do naszego miasta.  

• Bezrobocie jest wysokie i wygląda na to, że kryzys się jeszcze pogłębi 

• Umowy na zero godzin oraz nisko płatne prace oznaczają, że coraz więcej 

gospodarstw domowych musi korzystać z banków żywności 

• Głosowanie w sprawie Brexitu wygrało niewielką większością głosów, 

jednakże obywatele UE mieszkający w UK nie mieli prawa głosu. 

Obywatele Zjednoczonego Królestwa mieszkający w UE nie mieli prawa 

głosować. Szesnasto- i osiemnastolatkowie nie mieli prawa głosować. Rząd 

Johnsona nie potrafił wynegocjować dobrej umowy. 

• Torysowska Rada Powiatu dwukrotnie ogłosiła upadłość . Nie potrafiła 

dobrze zarządzać naszymi pieniędzmi. 

• Miasto (rządzone przez torysów ) dało klubowi piłkarskiemu 

niezabezpieczoną pożyczkę w wysokości 10.25 mln funtów i straciło 

pieniądze 

 

Musimy uwolnić się od niekompetencji torysów.  

Prosimy zarejestrujcie  się na wybory korespondencyjne online:              

https://postalvote.labour.org.uk  

Prosimy głosujcie na laburzystów (Partię Pracy). 

 

W celu otrzymania kolejnych informacji prosimy o kontakt z lokalnymi 

kandydatami albo z przewodniczącą Grupy Laburzystów w regionie West 

Northants Danielle Stone westnorthantslabourgroup@gmail.com  

https://postalvote.labour.org.uk/
mailto:westnorthantslabourgroup@gmail.com
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