Definició de consentiment afirmatiu
El consentiment afirmatiu és una decisió conscient, voluntària i mútua entre tots els participants que
intervenen en activitats sexuals. El consentiment pot efectuar-se mitjançant paraules o accions, sempre i
quan aquestes paraules o accions estableixin un clar permís pel que fa a la voluntat de participar en
l'activitat sexual. El silenci o la falta de resistència, per si mateixos, no demostren consentiment. La
definició de consentiment no varia en funció del sexe, l'orientació sexual, la identitat de gènere o
l'expressió de gènere d'un participant.
El consentiment a qualsevol acte sexual o activitat sexual consensual prèvia entre o amb qualsevol part
no constitueix necessàriament consentiment per a qualsevol altre acte sexual.
Es requereix consentiment independentment de si la persona que està iniciant l'acte es troba sota la
influència de drogues i / o alcohol.
El consentiment es pot donar inicialment però també retirar en qualsevol moment.
El consentiment no es pot donar quan una persona és incapaç, és a dir, quan un individu no té la
capacitat de triar deliberadament si vol participar en l'activitat sexual. La incapacitació pot estar causada
per la falta de consciència o per trobar-se adormit, per estar restringit involuntàriament, o per algun
altre motiu que no li permeti consentir. Depenent del grau d'intoxicació, una persona que es troba sota
la influència de l'alcohol, drogues o altres estupefaents pot estar incapacitada i per tant, ser incapaç de
donar el seu consentiment.
El consentiment no es pot donar quan aquest sigui el resultat de qualsevol coerció, intimidació, força o
amenaça de dany.
Quan es retira el consentiment o ja no se'n pot donar més, l'activitat sexual ha de parar.

Amnistia per càrrecs de conducta per ús de drogues i alcohol
La salut i seguretat de cada estudiant al Rockland Community College és molt important. RCC reconeix
que els estudiants que han estat bevent i/o consumint drogues (ja sigui de manera voluntària o
involuntària) en el moment en que la violència, incloent però no limitada la violència domèstica, la
violència de parelles, l'assetjament o l'agressió sexual ha tingut lloc, poden dubtar si denunciar els
incidents per por a possibles conseqüències derivades de la seva conducta. RCC anima coratjosament als
estudiants a que denunciïn la violència domèstica, la violència de parella, l'assetjament o l'agressió
sexual als funcionaris de la institució. Un testimoni que actuï de bona fe o un individu informant que
actui de bona fe i reveli qualsevol incident de violència domèstica, violència de parella, assetjament o
agressió sexual als funcionaris de RCC o la policia no estarà subjecte al codi de conducta del RCC's per
violacions de la política d'ús d'alcohol i/o drogues que hagin tingut lloc en el moment o vora l'hora on
s'hagi produït la violència domèstica, violència de parella, assetjament o agressió sexual.

Declaració de drets de l'estudiant
Tots els estudiants tenen dret a:

Denunciar els fets a les autoritats locals o a la policia estatal;
Que les confessions sobre violència domèstica, violència de parella, assetjament i agressió sexual es
tractin seriosament;
Decidir si volen denunciar un delicte o violació i participar en el procés judicial o de conducta i/o procés
de justícia penal sense rebre cap tipus de pressió per part de la institució;
Participar en un procés just, imparcial i que proveeixi un avís adequat i una oportunitat significativa de
ser escoltat;
Ser tractats amb dignitat i rebre assistència sanitària i assessorament de forma cortès, justa i
respectuosa, sempre i quan estigui disponible;
Ser exclosos de qualsevol insinuació que indiqui que l'individu informant és el culpable dels delictes i
violacions comeses, o de que hauria d'haver actuat d'una altra manera per tal d'evitar aquests delictes o
violacions;
Descriure l'incident a tan pocs representants institucionals com sigui possible i que no se'ls demani
repetir la descripció de l'incident innecessàriament.
Estar protegits contra represàlies per part de la institució, de qualsevol estudiant, de l'acusat i/o del
demandat, i/o dels seus amics, familiars i coneguts dins de la jurisdicció de la institució;
Accedir a almenys un nivell d'apel·lació sobre una resolució.
Que els acompanyi un conseller de la seva elecció que pugui assistir i assessorar a un individu reportat,
acusat o demandat durant tot el procés judicial o de conducta, incloent-hi totes les reunions i audiències
relacionades amb aquest procés;
Exercir els drets civils i la pràctica de la religió sense interferència per part de la investigació, la justícia
penal o el procés judicial o de conducta de la institució.
Que els drets s'apliquin independentment de la raça, color, nacionalitat, religió, credo, edat,
discapacitat, sexe, identitat o expressió de gènere, orientació sexual, estat civil, embaràs,
característiques genètiques que es predisposin, estatus militar, estat de víctima de violència domèstica o
convicció criminal i sense tenir en compte si el delicte o la violació hagi tingut lloc al campus de la
universitat, fora d'aquest o mentre estudiava a l'estranger.
Tens dret a denunciar els fets a la Policia Universitària o la Seguretat del Campus, a les autoritats locals
i/o la Policia Estatal o bé a no denunciar-los, a denunciar els fets a la teva institució, a que la institució et
protegeixi contra les represàlies per denunciar qualsevol incident i a rebre assistència i recursos per part
de la teva institució.

