
‘Labour’ Przyjaciele 
Polski

Dlaczego warto głosować na Partię 
Pracy ‘Labour’ w wyborach 3-ego maja

Partia pracy zagwarantowała 
pracownikom zza granicy minimalną 
płacę oraz zapewniła że będzie ona 
podwyższana każdego roku.
Partia ‘Conservatives’ 
(konserwatywna) była przeciwna 
wprowadzeniu minimalnej płacy w 
Wielkiej Brytanii. Do dnia dzisiejszego 
niektórzy przedstawiciele partii 
‘Conservatives’ prowadzą kampanie 
aby pozbyć się tego prawa.

Sprawiedliwa 

płaca
Walka przeciwko 

eksplojtajcii 

Partia Pracy ‘Labour’ chroniła pracowników 
zza granicy od eksplojtacji przez 
nielegalnych organizatorów pracy 
sezonowej. Legislacje wprowadzone 
przez partię pracy ‘Labour’ położyły kres 
działaniom pośredników rekrutujących 
pracowników (często zza granicy) aby 
pracowali w niebezpiecznych warunkach 
na niekorzystnych zasadach płacy.  

Społeczność
Partia pracy ‘Labour’ pracuje wraz  
ze związkami zawodowymi oraz 
lokalnymi radnymi należącymi do 
partii pracy ‘Labour’, aby pomóc 
w integracji polskich pracowników 
oraz ich rodzin do życia w Wielkiej 
Brytanii.

Swoboda 
przemieszczania się

Partia pracy ‘Labour’ orędowała o 
wstąpienie Polski do Unii Europejskiej 
oraz do NATO, wspierała również prawa 
Polaków do pracy w Wielkeij Brytanii. 

Partia ‘Conservatives’ NIE JEST po Twojej stronie
Wielu członków partii ‘ Conservatives’ chciałoby wystąpić z Unii  Î
Europejskiej całkowicie, oznaczałoby to iż pracownicy z Polski 
byliby albo wysłani do domu albo ich prawa zostałyby znacznie 
zredukowane.
Partia ‘Conservatives’ w przeszłości sprzeciwiała się zabezpiec- Î
zeniom wprowadzonym przez partie pracy ‘Labour’ dla pracown-
ików zza granicy, dziś próbuje je ona wycofać.
Partia ‘Conservatives’ obecnie zajmuje miejsce wraz z innymi  Î
prawicowymi pratiami takimi jak PIS Jarosława Kaczyńskiego 
oraz skrajnie prawicową partią ODS z Czech w Parlamencie 
Europejskim

3-ego maja zagłosuj na 
partię która wspiera 
pracowników z całej Europy

‘Labour’ Przyjaciele Polski

 Więcej o ‘Labour’ 
Przyjaciele Polski
‘Labour’ Przyjaciele Polski (LFP) 
jest organizacją założoną aby 
polepszać komunikację pomiędzy 
społecznością polską w Wielkeij 
Brytanii oraz partią pracy ‘Labour’. 
Cele grupy są następujące:

Aby zachęcić większą ilość członków polskiej społeczności w Wielkeij • 
Brytanii do zaangażowania się w działania partii pracy ‘Labour’ oraz brania 
aktywnego udziału w życiu politycznym Wielkeij Brytanii
Aby promować wiecej dyskusji, jak również edukację na temat spraw • 
dotyczących Polaków oraz aby celebrować pozytywny wpływ polskich 
mieszkańców Wielkeij Brytanii na życie całego narodu
Aby stworzyć forum dyskusyjne, debatować oraz formułować strategie • 
dotyczące polskiej społeczności w Wielkeij Brytanii

Jeżeli chciałbyś/chciałabyś dowiedzieć się więcej o aktualnej pracy grupy ‘Labour’ 
Przyjaciele Polski wyslij e-mail na adres: labourfriendsofpoland@gmail.com..
Promoted on behalf of Labour Friends of Poland, 20-22 Southampton Street, Southampton SO15 2EDGłosuj
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