Definition av bekräftat samtycke
Bekräftat samtycke är ett medvetet, frivilligt, och gemensamt beslut mellan alla deltagare om att delta i
sexuell aktivitet. Samtycke kan ges verbalt eller genom handling, så länge som orden eller handlingarna
påvisar tydlig tillåtelse rörande frivillighet att delta i den sexuella aktiviteten. Tystnad eller saknad av
motstånd i sig påvisar inte samtycke. Definitionen av samtycke varierar inte baserat på en deltagares kön,
sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck.
Samtycke till någon slags sexualakt eller tidigare ömsesidig sexuell aktivitet mellan eller med någon
deltagare upprättar nödvändigtvis inte samtycke till någon annan slags sexualakt.
Samtycke är nödvändigt oavsett om personen som inledde akten är påverkad av droger och/eller alkohol.
Samtycke kan ges inledningsvis, men kan dras tillbaka när som helst.
Samtycke kan inte ges när en person är handlingsförlamad, vilket sker då en individ saknar förmågan att
medvetet välja att delta i sexuella aktiviteter. Handlingsförlamning kan orsakas av brist på medvetande
eller av att sova, att vara ofrivilligt begränsad, eller om en individ på annat sätt inte kan samtycka.
Beroende på nivån av berusning kan en person som är påverkad av alkohol, droger, eller andra
berusningsmedel möjligtvis vara handlingsförlamad och på så sätt oförmögen att ge samtycke.
Samtycke kan inte ges när det är resultatet av något slags tvång, skrämsel, våld eller hot.
När samtycke dras tillbaka eller inte länge kan ges måste sexuell aktivitet upphöra.

Amnesti från anklagelser för uppträdande vid drog- och alkholanvändning
Varje students hälsa och säkerhet vid Rockland Community College är av yttersta vikt. RCC är medveten
om att studenter som har druckit och/eller tagit droger (oavsett om sådan användning är frivillig eller
ofrivillig) vid tidpunkten då våld, inklusive men inte begränsat till våld i hemmet, våld i relation,
förföljning, eller överfallsvåldtäkt sker kan vara tveksamma till att rapportera sådana incidenter, på grund
av rädsla för potentiella konsekvenser för deras eget uppträdande. RCC uppmuntrar studenter starkt att
rapportera våld i hemmet, våld i relation, förföljning, eller överfallsvåldtäkt till tjänstemän vid
institutionen. En åskådare som handlar i god tro eller en individ som rapporterar i god tro och avslöjar
någon slags incident av våld i hemmet, våld i relation, förföljning, eller överfallsvåldtäkt till tjänstemän
vid RCC eller polis ska inte utsättas för handlingar från RCC's uppförandekod för överträdelse av
riktlinjer för alkohol- och/eller droganvändning som inträffar vid eller nära tidpunkten för utredningen av
våldet i hemmet, våldet i relationen, förföljelsen, eller överfallsvåldtäkten.

Studenters deklaration av rättigheter
Alla studenter har rätten att:
Rapportera till lokalpolis och/eller statspolis;
Ha anmälningar om våld i hemmet, våld i en relation, förföljelse och överfallsvåldtäckt tas på allvar;
Fatta ett beslut om att informera om ett brott eller en överträdelse eller inte och delta i rätts- eller
uppförandeprocessen och/eller straffrättsliga processen utan påtryckning från institutionen;

Delta i en process som är rättvis, opartisk och som förser fullvärdigt tillkännagivande och en meningsfull
chans att bli hörd;
Bli behandlad med värdighet och att från institutionen få hövlig, rättvis och respektfull hälsovård och
rådgivningstjänster, där det är tillgängligt;
Vara fri från all antydan att individen som rapporterar är skyldig då dessa brott och överträdelser begås,
eller skulle ha agerat på ett annorlunda sätt för att undvika sådana brott och överträdelser;
Beskriva incidenten till så få institutionsrepresentanter som möjligt och inte be ombedd att upprepa en
beskrivning av incidenten i onödan.
Vara skyddad från hämnd från institutionen, någon student, den anklagade och/eller respondenten,
och/eller deras vänner, familj och bekanta inom domstolen eller institutionen;
Tillgång till åtminstånde en nivå av överklagande av ett beslut;
Åtföljas av en rådgivare som de väljer själv, som kan assistera och råda en rapporterande individ,
anklagad, eller respondent genom den rättsliga eller uppförandeprocessen inklusive under alla möten och
förhandlingar relaterade till en sådan process;
Utöva medborgliga rättigheter och religionsutövning utan inblandning av institutionens utrednings-,
straffrätts-, eller juridiska eller uppförandeprocess.

Rättigheter gäller oavsett ras, färg, nationellt ursprung, religion, tro, ålder, handikapp, kön, könsidentitet
eller uttryck, sexuell läggning, familjestatus, graviditet, genetiskt mottagliga särdrag, militärt status,
offerstatus från våld i hemmet, eller domar i brottmål och oberoende av om brottet eller överträdelsen
sker på universitetsområde, utanför universitetsområde eller under utlandsstudier.

"Du har rätten att rapportera till universitetspolis eller säkerhetstjänster på campus, lokalpolis, och/eller
statspolis eller välja att inte rapportera; att rapportera incidenten till din institution; att vara skyddad av
institutionen från hämnd för rapportering av incidenten;
och att få assistans och resurser från din institution."

