Definisjon av bekreftende samtykke
Bekreftende samtykke er vitende, frivillig og gjensidig avgjørelse mellom alle deltakere i den seksuelle
aktiviteten. Samtykke kan gis gjennom ord eller handling, så lenge de ordene eller handlingene gir en
tydelig tillatelse når det gjelder villigheten til å engasjere seg i seksuell aktivitet. Stillhet eller mangel på
motstand, i eller av seg selv, er ikke et tegn på samtykke. Definisjonen av samtykke varierer ikke basert
på deltakernes kjønn, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk.
Samtykke til enhver seksuell handling eller tidligere samtykkende seksuell aktivitet mellom eller med
noen part, inneholder ikke uten videre samtykke til en annen seksuell handling.
Det kreves samtykke uansett om personen som initierer handlingen er påvirket av narkotika og/eller
alkohol eller ikke.
Et opprinnelig gitt samtykke kan trekkes tilbake når som helst.
Samtykke kan ikke gis når en person er ute av stand til dette, noe som oppstår når vedkommende mangler
evnen til å vitende delta i seksuell aktivitet. Å være ute av stand til å gi samtykke kan forårsakes av at
vedkommende er bevistløs, sover, er ufrivillig holdt igjen eller om vedkommende av andre grunner ikke
kan samtykke. Avhengig av graden av rusen, kan noen som er påvirket av alkohol, narkotika, eller andre
rusmidler, være ute av stand til å gi sitt samtykke.
Samtykke kan ikke gis når det er et resultat av enhver form for tvang, makt, eller trussel om skade.
Når samtykket blir trukket tilbake, eller ikke lenger kan gis, må den seksuelle aktiviteten stoppe.

Amnesti for straffeforfølgelse gitt for oppførsel under påvirkning av
narkotika eller alkohol
Helsen og sikkerheten til alle studender ved Rockland Community College er av høyeste viktighet. RCC
forstår at studenter som har drukket og/eller brukt narkotika (enten slik bruk er frivillig eller ufrivillig) da
volden, inkludert men ikke begrenset til vold i hjemmet, dating vold, forfølging eller seksuelt overgrep,
oppstod, kan nøle med å rapportere slike hendelser grunnet frykt for potensielle konsekvenser for egen
oppførsel. RCC oppmuntrer på det sterkeste studenter til å rapportere vold i hjemmet, dating vold,
forfølgelse eller seksuelt overgrep til institusjonens tjenestemenn. En tilskuer som handler i god tro eller
vedkommende som rapporterer i god tro og slik avslører ethvert tilfelle av vold i hjemmet, dating vold,
forfølgelse eller seksuelt overgrep til tjenestemenn eller håndhevere av loven ved RCC, vil ikke bli
underlagt RCC's etiske retningslinjer for bruk av alkohol og/eller narkotika, eller anklaget for brudd på
denne, på den tiden eller i nærheten av den tiden da utøvelsen av vold i hjemmet, daring vold, forfølgelse
eller seksuelt overgrep fant sted.

Bill of Rights for studenter
Alle studenter har rett til:
Å rapportere til lokale håndhevere av loven og/eller statlig politi:
At avsløringer av vold i hjemmet, dating vold, forfølgelse og seksuelt overgrep blir tatt alvorlig;

Å bestemme om en kriminell handling eller voldshandling skal avsløres, og om studenten ønsker å delta i
en juridisk prosedyre eller prosedyre vedrørende oppførselen og/eller en strafferettslig prosess uten å
oppleve press fra institusjonen;
Å delta i en prosess som er rettferdig, upartisk og gir tilstrekkelig varsel samt en meningsfull mulighet til
å bli hørt;
Å bli behandlet med verdighet og motta fra institusjonen, der dette er tilgjengelig, verdige, rettferdige og
respektfull helsetilsyn og rådgivningstjenester;
Å ikke bli utsatt for forslag om at det er vedkommende som har rapportert hendelsen som har skyld i at de
kriminelle handlingene eller voldshandlingene ble gjennomført, eller at vedkommende skulle ha handlet
på en annen måte for å forhindre at slike kriminelle eller voldelige handlinger fant sted;
Å beskrive handlingen til så få representanter for institusjonen som mulig, og ikke bli påkrevd å måtte
gjenta beskrivelsen av handlingen unødvendig.
Å bli beskyttet fra hevn fra institusjonen, en student, den mistenkte og/eller respondenten, og/eller deres
venner, familie og bekjente innenfor institusjonens jurisdiksjon;
Å få tilgang til minst ett ankenivå for beslutningen;
Å bli fulgt av en selvvalgt rådgiver, som kan assistere vedkommende som rapporterer, anklaget eller
respondent, gjennom hele den juridiske prosessen eller prosessen vedrørende oppførsel, inkludert er alle
møter og høringer relatert til en slik prosess;
Å utøve sine borgerrettigheter og praktisere sin religion uten å bli forstyrret av undersøkende, strafferett
eller en juridisk prosess eller prosess vedrørende oppførsel utført av institusjonen.

Rettighetene gjelder uavhengig av rase, farge, nasjonal opprinnelse, religion, trosbekjennelse, alder,
funksjonshemming, kjønn, kjønnsidentitet eller uttrykk, seksuell orientering, familial status, graviditet,
predisponerte genetiske kjenntegn, militær status, status som offer for vold i hjemmet, eller straffedom og
uavhengig av om den kriminelle eller voldelige handlingen fant sted på campus, utenfor campus eller
mens man studerte i utlandet.

Du har rett til å rapportere til universitetspolitiet eller sikkerhetsvaktene på campus, lokale håndhevere av
loven og/eller det statlige politiet eller velge å ikke rapportere; å rapportere hendelsen til din institusjon;
til å bli beskyttet av institusjonen mot represalier for å ha rapportert hendelsen; og til å motta assistanse og
ressurser fra din institusjon.

