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Aloitteet KOL:n liittokokoukselle

Avioliittolaki sukupuolineutraaliksi

KOL hyväksyi vuoden 2009 liittokokouksessa aloitteen, jossa kannatettiin homojen ja lesbojen
adoptio-oikeutta. Tässä yhteydessä ei otettu kantaa sukupuolineutraaliin avioliittolakiin, joka on
noussut tänä syksynä laajasti keskusteluun. Nämä kaksi tavoitetta kytkeytyvät vahvasti yhteen ja
edustavat samoja arvoja. Voidaan jopa tulkita, että mikäli avioliiton sukupuolisidonnaisuus
poistetaan, adoptio-oikeus tulee jo voimassa olevien lakien mukaan myös homo- ja lesbopareille.
Otaniemen Keskustaopiskelijat esittävät, että KOL ottaa kantaa myös sukupuolineutraalin
avioliittolain puolesta.
Maatalouden vientituista luovuttava

Keskusta uskoo lähiruokaan niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Lähiruoan ja maatalouden
suurimpana uhkakuvana ovat vääristyneet ruoan maailmanmarkkinat. Erityisesti ylituotantoon
kannustavilla vientituilla hankaloitetaan nykyisestään paikallisten viljelijöiden asemaa maapallon
köyhimmillä alueilla. Otaniemen Keskustaopiskelijat vaativat, että KOL ajaa aktiivisesti
maatalouden vientitukien poistamista myös puolueen viralliseksi kannaksi.
Euroopan Unionin yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) mukaan niille maataloustuotteille, joiden
markkinahinta Euroopassa on korkeampi kuin maailmanmarkkinahinta, voidaan maksaa erillistä
vientitukea. Tukien tarkoitus on mahdollistaa eurooppalaisen ylituotannon myynti EU-alueen
ulkopuolelle. Tämä kuitenkin vääristää markkinoita erityisesti kehittyvissä maissa. Keinotekoisen
alas painetut hinnat estävät paikallisten tuottajien pääsyn markkinoille. Näissä maissa maataloudella
elää usein suurin osa kansasta. Näin Euroopassa maksettavilla tuilla vaikeutetaan jo valmiiksi
ongelmissa olevien maiden taloudellista ahdinkoa.
Maatalouden vientitukien poistaminen mahdollistaisi kehittyvien maiden omien markkinoiden
virkistymisen ja tukisi näiden alueiden taloudellista kehitystä. Tällä tavoin vientituista luopuminen
on myös askel kohti kehitysavun tarpeen vähenemistä.
Energiajuomille ikäraja

Otaniemen Keskustaopiskelijat esittää, että energiajuomille asetettaisiin 16 vuoden myynti-ikäraja.
Energiajuomat on tarkoitettu aikuisten väliaikaisen väsymyksen poistamiseen. Ne sisältävät
tavallisesti muun muassa kofeiinia, tauriinia ja guaranaa. Kofeiinin haitat on lääketieteellisesti
helppo todentaa. Vapina ja sydämentykytykset ovat tuttuja jo kahvinjuojille. Kofeiini aiheuttaa
myös keskittymiskyvyn puutetta sekä riippuvuutta, jonka raja nuorilla on hyvin pieni. Lisäksi
energiajuomat sisältävät muita piristäviä aineita, mukaan lukien virvoitusjuomien sokeri. Kun
keskittymisoireet ovat pinnalla lasten ja nuorten keskuudessa, olisi parempi sulkea ilmeiset tekijät
kuten energiajuomat pois. Riskinä näiden käytöllä edellä mainittujen lisäksi on aterioiden väliin
jättäminen, virvoitusjuomien tapaan haitat hampaille sekä osteoporoosi.
Otaniemen Keskustaopiskelijoiden mielestä sopiva myynti-ikäraja energiajuomille on 16 vuotta.
Tällöin ala- ja yläkouluikäiset eivät pääsääntöisesti vielä saa ostaa energiajuomia. Tällä tuettaisiin
lapsien terveellisempiä ruokailutottumuksia sekä kauppojen jo omaksumia käytäntöjä.
Ryhtiä KOL:n tiedotukseen

Keskustan Opiskelijaliiton tiedotus on ollut tänä vuonna luvalla sanoen heikkoa. KOL-posti on
ilmestynyt hyvin harvakseltaan, eivätkä nettisivutkaan ole olleet parhaalla mahdollisella tavalla ajan
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tasalla.
Tiedotuksen pitää olla säännöllistä ja tavoittaa kohteensa. Ulkoisessa tiedotuksessa tämä ei aina
onnistu, mutta sisäisessä tiedotuksessa on tärkeää, että tieto menee suoraan jäsenistölle kiertämättä
osastojen puheenjohtajien kautta. KOL:n uudistetun viestintästrategian tavoitteet on siis saatava
käytäntöön mahdollisimman nopeasti.
Otaniemen Keskustaopiskelijoiden mielestä ensi vuonna KOL:n on panostettava viestintään
erityisen vahvasti. Tiedotusta parantamalla saadaan jäsenistö motivoituneemmaksi ja
aktiivisemmaksi. Aktiivisuudelle on suuri kysyntä ensi vuoden vaalityössä ja temmellyksessä.
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