Definiţia consimţământului afirmativ
Consimțământul afirmativ este o decizie voluntară, conştientă și reciprocă între toţi participanţii de a se
angaja în activitate sexuală. Consimţământul poate fi dat prin cuvinte sau prin acţiuni, atâta timp cât acele
cuvinte sau acţiuni arată permisiunea clară în ce priveşte dorinţa de a se angaja în activitatea sexuală.
Lipsa de protest sau tăcerea, în ele însele, nu denotă consimţământ. Definiţia consimţământului nu diferă
în funcţie de sexul, orientarea sexuală, identitatea de gen sau exprimarea de gen a participanţilor.
Consimţământul la orice act sexual sau activitate sexuală consensuală anterioară între sau cu orice altă
persoană nu constituie un consimţământ la orice alt act sexual.
Consimţământul este necesar indiferent dacă persoana care iniţiază actul este sub influenţa drogurilor
şi/sau alcoolului.
Consimţământul poate fi dat iniţial dar poate fi revocat în orice moment.
Consimţământul nu poate fi dat de către o persoană aflată în incapacitate. Vorbim de incapacitate când
unei persoane îi lipseşte abilitatea de a alege să participe la activitatea sexuală în cunoştinţă de cauză.
Incapacitatea poate fi determinată de faptul că persoana nu este conştientă, doarme sau este îngrădită
involuntar sau în situaţia în care persoana nu îşi poate da acordul. În funcţie de gradul de ebrietate, cineva
care este sub influenţa alcoolului, drogurilor sau a altor substanţe toxice se poate afla în stare de
incapacitate deci în inabilitate de a consimţi.
Consimţământul nu este considerat dat când este rezultatul constrângerii, intimidării, forţei sau
ameninţării de vătămare.
Când consimţământul este revocat sau nu mai poate fi dat, activitatea sexuală trebuie să înceteze.

Graţierea de la acuzaţiile de folosire de droguri şi alcool
Sănătatea şi siguranţa fiecărui student la Rockland Community College este foarte importantă. RCC
conştientizează că studenţii care au consumat băuturi alcoolice şi/sau au consumat droguri (indiferent
dacă consumul acestora a fost voluntar sau involuntar) la momentul în care s‑a comis actul violent,
inclusiv dar nu limitat la violenţă domestică, violenţă în relaţiile de prietenie, hărţuire sau agresiune
sexuală pot avea rezerve să reclame astfel de incidente datorită temerilor de consecinţele potenţiale
datorită comportamentului lor. RCC încurajează insistent studenţii să raporteze violenţa domestică,
violenţa în relaţiile de prietenie, hărţuirea, sau agresiunea sexuală la conducerea RCC. Martorii care
acţionează cu bună credinţă sau o persoană care semnalează cu bună credinţă un incident de violenţă
domestică, violenţă în relaţiile de prietenie, hărţuire sau agresiune sexuală la conducerea RCC's sau la
organele de ordine nu vor fi obiectul repercusiunilor pe baza codului de conduită pentru încălcări legate
de regulamentul de folosire a alcoolului şi/sau drogurilor care au avut loc aproape în acelaşi timp sau în
acelaşi timp cu comiterea actului de violenţă domestică, violenţă în relaţiile de prietenie, hărţuire, sau
agresiune sexuală.

Drepturile studenţilor
Toţi studenţi au dreptul:
Să facă o plângere la organele de ordine locale şi/sau la poliţia statului;

Ca dezvăluirea informaţiilor cu privire la actele de violenţă domestică, violenţă în relaţiile de prietenie,
hărţuire sau agresiune sexuală să fie tratate cu toată seriozitatea;
Să poată lua decizia de a dezvălui infracţiuni sau încălcări şi de a participa în procesul judiciar sau de
conduită şi/sau în procesul penal liberi de orice presiune din partea instituţiei;
Să participe într-un proces echitabil, imparţial şi să primească înştiinţării adecvate şi oportunităţi de a fi
auzit relevante;
Să fie tratat cu demnitate şi să primească din partea instituţiei servicii medicale sau de consiliere
echitabile, politicoase şi respectuoase, în măsura în care acestea sunt disponibile;
Să nu i se facă aluzii persoanei care aduce la cunoştinţă că ar purta vina când au fost comise aceste
infracţiuni sau încălcări, sau că ar fi trebuit să se fi purtat diferit pentru a evita astfel de infracţiuni sau
încălcări;
Să descrie incidentul la un număr cât mai mic posibil de reprezentanţi ai instituţiilor şi să nu i se ceară să
repete descrierea incidentului dacă nu este necesar.
Să fie protejat de represalii din partea instituţiei, din partea oricărui student, din partea inculpatului şi/sau
a persoanei implicate şi/sau prietenilor, familiei sau cunoştinţelor lor în cadrul jurisdicţiei instituţiei;
Acces la cel puţin un nivel de contestare a hotărârii;
Să fie însoţit de un îndrumător ales de student care poate oferi asistenţă sau sfaturi persoanei care
raportează, care este acuzată sau care este implicată pe tot parcursul procesului judiciar sau de conduită
inclusiv la toate întâlnirile şi audierile aferente procesului;
Să îşi poată exercita drepturile civile şi de practicare a religiei fără interferenţă din partea procesului de
anchetă, penal sau judiciar sau de conduită al instituţiei.

Drepturile se aplică indiferent de rasă, culoare, obârşie, religie, crez, vârstă, dizabilitate, sex, identitate de
gen sau exprimare de gen, orientare sexuală, statut familial, graviditate, caracteristici genetice de
predispoziţie, statut militar, statutul de victimă a violenţei domestice, sau antecedente penale şi indiferent
dacă infracţiunea sau încălcarea a avut loc în complexul universitar, în afara complexului universitar sau
în timp ce studentul se afla la studii în străinătate.

Aveţi dreptul să faceţi o plângere la Poliţia Universităţii sau la forţele de securitate din campus, la
organele de ordine locale şi/sau la organele de Poliţie de stat sau să alegeţi să nu faceţi o plângere; să
aduceţi la cunoştinţa instituţiei incidentul; să primiţi protecţie din partea instituţiei pentru represalii
datorită faptului că aţi raportat incidentul; şi să primiţi asistenţă şi resurse din partea instituţiei.

