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Polish Left urges Polish community to supports the election of a Labour 
Government under Jeremy Corbyn 

 

The Polish Left has come out strongly in support of a Labour Government led by Jeremy Corbyn. 

All strands of the Left in Poland have supported the statement which calls upon Poles in the UK 

to support the Labour Party in whatever way possible in the forthcoming UK election. 

‘Poles clearly understand that the a Labour Government would be one that will be strongly 

supportive of the rights of the Polish diaspora in the UK and will reinforce the traditional ties that 

bind together our two countries’ commented Tim Clapham the Polish Coordinator for Labour 

International in Poland. 

The statement was supported not only by the traditional left represented by the SLD (Sojusz 

Lewicy Demokratycznej) but also by the new Left such as Razem  London (Together) and other 

left-wing parties, campaigning organisations and think tanks in the country.  

Dr Gavin Rae, a member of Labour International in Poland, remarked that ‘Poles have a strong 

interest in the UK election and preventing the re-election of a Tory government that would press 

ahead with a hard Brexit. The recent statement by the Brexit Shadow Minister, Keir Starmer, that 

Labour will protect the rights of EU migrants living in the UK and maintain full access to the 

single market, draws a clear line between the two main parties in British politics. The Polish 

community should mobilise to help secure a victory for Labour on 8 June.’ 

The full statement in English and Polish and complete list of signatories is attached. 

Labour International is the international constituency of the British Labour Party. It is one of the 

Labour Party’s largest constituencies and has branches and groups worldwide. 
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Labour International Polska 

Komunikat prasowy (do natychmiastowego wydania) 

Polska lewica silnie wspiera brytyjską Partię Pracy pod przewodnictwem Jeremy’ego 

Corbyn’a 

Polska lewica mocno wspiera rząd Partii Pracy przewodzonej przez Jeremy’ego Corbyn’a. 

Wszystkie odłamy lewicy w Polsce poparła oświadczenie nawołująca Polaków w Wielkiej 

Brytanii do wspierania Partii Pracy w każdy możliwy sposób w nadchodzących wyborach w 

Wielkiej Brytanii. 

‘Polacy wyraźnie rozumieją, że rząd Partii Pracy bedzie mocno wspierał prawa Polonii w 

Wielkiej Brytanii i wzmacniał tradycyjne więzi które trzymają nasze dwa narody razem’ twierdzi 

Tim Clapham, koordynator polskiego oddziału Labour International. 

Oświadczenie  popiera  tradycyjna  lewica reprezentowana przez  Sojusz Lewicy 

Demokratycznej, i nowe lewicowe partie np Razem Londyn oraz grupa polskich „think tank’ow” 

Gavin Rae, członek Labour International w Polsce zauwaza: „Polacy są mocno zainteresowani 

wyborami brytyjskimi i zapobiegnięciu ponownemu wybraniu konserwatywnego rządu który 

proponuje niekorzystne dla polskich migrantow rozwiazania zwiazane z Brexitem.” Niedawno 

Keir Starmer z rzadu cieni Partii Pracy oswiadczyl, ze rzady jego partii beda chronily prawa 

migrantow z Unii Europejskiej mieszkajacych w Wielkiej Brytanii . Wedlug  jego 

oswiadczenia  utrzymny zostanie rowniez pelny  dostęp do wspolnego rynku. Powyzsze 

oswiadczenie pokazuje  wyraźną roznice pomiędzy polityką dwóch głównych partii Wielkiej 

Brytanii w stosunku do praw migrantow. Polskie społeczeństwo powinno  wiec  zmobilizować 

się i pomóc w zwycięstwie Partii Pracy 8 Lipca 2017roku. 

Dolacza sie pełne oświadczenie w jezyku angielskim i polskim oraz liste sygnatariuszy. 

Labour International jest międzynarodowym okręgiem wyborczym brytyjskiej Partii Pracy, która 

jest jedną z największych okręgów Partii Pracy i ma oddziały na całym świecie. 
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