Myöntävän suostumuksen määritelmä
Myöntävä suostumus on kaikkien seksuaalisen toiminnan osallistujien tietoinen, vapaaehtoinen, ja
yhteinen päätös. Suostumus voidaan antaa sanoilla tai teoilla, kun vain sanat tai toiminnat antavat
selkeästi luvan koskien halukkuutta osallistua seksuaaliseen toimintaan. Se, että henkilö pysyy vaiti tai ei
vastusta, ei sinänsä muodosta suostumusta. Suostumuksen määritelmään eivät vaikuta osallistujien
biologinen tai sosiaalinen sukupuoli eikä seksuaalinen suuntaus tai ilmaisu.
Se, että henkilö on antanut suostumuksen johonkin seksuaaliseen tekoon, tai se, että henkilö on
aikaisemmin suostunut seksuaaliseen toimintaan jonkun osapuolen kanssa, ei muodosta suostumusta
muihin seksuaalisiin tekoihin.
Suostumus on haettava huolimatta toiminnan aloittajan huume- tai humalatilasta.
Annettu suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.
Suostumusta ei ole mahdollista antaa kun henkilö on toimintakyvytön, eli kun henkilöltä puuttuu kyky
päättää tietoisesti osallistumisestaan seksuaaliseen toimintaan. Toimintakyvyttömyys voi johtua siitä,
että henkilö on tajuton, nukkumassa tai pidetty vastoin tahtoaan, tai jos henkilöllä ei ole muuten
mahdollista antaa suostumusta. Päihtymystila voi olla sellainen, että henkilö, joka on käyttänyt
alkoholia, huumeita tai muita päihdyttäviä aineita, voi olla toimintakyvytön eikä siitä syystä voi antaa
suostumusta.
Suostumusta ei voida antaa painostuksen, pelottelun, väkivallan eikä uhkailun alla.
Seksuaalinen toiminta on lopetettava, kun suostumus peruutetaan tai kun suostumusta ei ole enää
mahdollista antaa.

Armahdus käytössyytteistä, jotka johtuvat huumeiden tai alkoholin käytöstä
Rockland Community College jokaisen opiskelijan terveys ja turvallisuus on äärimäisen tärkeää. RCC on
tietoinen siitä, että opiskelija, joka on tahallisesti tai tahattomasti käyttänyt alkoholia ja/tai huumeita
silloin kun on tapahtunut perhe- tai treffiväkivaltaa, vainoamista, seksuaalista hyökkäysta tai muuta
väkivaltaa, saattaa epäröidä ilmoittaa tapahtuneesta sen takia, että pelkää seurauksia omasta
käytöksestään. RCC kehottaa opiskelijoita ilmoittamaan perhe- ja treffiväkivallasta, vainoamisesta ja
seksuaalisesta hyökkäyksestä oppilaitoksen viranomaisille. Sivullinen tai ilmoituksen tekijä, joka on
hyvässä uskossa ilmoittanut perhe- tai treffiväkivallasta, vainoamisesta tai seksuaalisesta hyökkäyksestä
RCC viranomaisille tai poliisille, ei rangaista RCC's käytössääntöjen huumeiden tai alkoholin käyttöä
koskevien sääntöjen rikkomuksista, jotka tapahtuivat perhe- tai treffiväkivallan, vainoamisen ja
seksuaalisen hyökkäyksen aikana tai lähellä sen aikaa.

Opiskelijan oikeudet
Kaikilla opiskelijoilla on oikeus:
tehdä ilmoitus paikalliselle poliisille ja/tai osavaltion poliisille;

siihen, että paljastuksia perhe- tai treffiväkivallasta, vainoamisesta tai seksuaalisesta hyökkäyksestä
otetaan vakavasti;
päättää, paljastaako opiskelija rikoksen tai rikkomuksen, ja osallistuuko hän oikeudelliseen prosessiin tai
käytössääntörikkomuksen käsittelyprosessiin ja/tai rikosoikeudelliseen prosessiin ilman oppilaitoksen
painotusta;
osallistuu prosessiin, joka on reilu, tasapuolinen, ja tarjoaa riittävän varoitusajan ja merkitsevän
tilaisuuden tulla kuulluksi;
arvokkaaseen kohteluun, ja kohteliaaseen ja reiluun terveydenhoitoon ja terapiapalveluihin, kun
saatavilla;
siihen, että ilmoituksen tekijää ei katsota syylliseksi rikoksen tai rikkomuksen tekemiseen, ja siihen, ettei
vihjata, että ilmoituksen tekijä olisi pitänyt toimia eri tavalla, jotta rikos tai rikkomus olisi vältetty;
kuvailla tapahtunutta niin harvalle oppilaitoksen edustajalle kuin mahdollista, ja siihen, ettei tarvitse
toistaa kertomustaan tapahtuneesta tarpeettomasti.
olla suojeltu oppilaitoksen, opiskelijoiden, syytetyn ja/tai vastaajan sekä tämän ystävien, perheen ja
tuttavien kostotoiminnalta oppilaitoksen hallintovallan puitteissa;
tehdä päätöksestä valitus ainakin yhteen ylempään asteeseen;
saada mukaan itse valitsemansa neuvonantajan, joka voi tarjota avustusta ja neuvoa ilmoituksen
tekijälle, syytettylle tai vastaajalle koko oikeudellisen prosessin tai käytössääntörikkomuksen
käsittelyprosessin aikana, mukaan lukien kaikissa kokouksissa ja kuulusteluissa, jotka liittyvät mainittuun
prosessiin;
käyttää siviilioikeuksia ja harjoittaa uskontoa ilman tutkinnollisesta tai rikosoikeudellista prosessista
taikka oppilaitoksen oikeudellisesta tai käytössääntörikkomuksen käsittelyprosessista johtuvaa haitaa.

Oikeuksia sovelletaan katsomatta rotuun, ihonväriin, kansalliseen alkuperään, uskontoon,
uskontotunnustukseen, ikään, vammaisuuteen, sukupuoleen, sukupuoli-identiteetiin tai -ilmaisuun,
seksuaaliseen suuntautumiseen, perheasemaan, raskauteen, altistaviin geneettisiin ominaisuuksiin, ja
katsomatta siihen, onko opiskelija palvellut puolustusvoimissa tai joutunut perheväkivallan uhriksi, tai
onko opiskelijalla rikostuomio. Oikeuksia sovelletaan siihen katsomatta, onko rikos tai rikkomus
tapahtunut kampuksella, kampuksen ulkopuolella tai ulkomailla opiskellessa.

Sinulla on oikeus tehdä ilmoitus yliopiston poliisille tai kampuksen turvapalvelulle, paikalliselle poliisille
ja/tai osavaltion poliisille, sekä oikeus jättää ilmoitus tekemättä; tehdä ilmoitus oppilaitoksellesi; saada
oppilaitoksen suojaus ilmoituksesta johtuvilta kostoteoilta; ja saada apua ja resursseja oppilaitokseltasi.

