Baiezko Onespenaren Definizioa
Baiezko onespena sexu-ekintza batean inplikatuta dauden partaide guztien artean harturiko nahitako,
elkarrekiko eta borondatezko erabakia da. Onespena hitzen edo ekintzen bidez eman daiteke, hitz edo
ekintza hauek sexu-ekintzan parte hartzeko baimen argia eta garbia ematen duten bitartean. Isiltasunak
edo erresistentzia faltak ez du onespena adierazten. Onespenaren definizioa ez da partaide baten sexu,
sexu-orientazio edota identitate- edo itxura-generoaren arabera aldatzen.
Bi alderdiren arteko edo zeinahi alderdirekin adostutako edozein sexu-ekintzarako onespenak edo
aurretik onestutako sexu-jarduerak ez du ezinbestez, beste edozein sexu-ekintza onesten.
Onespena beharrezkoa izango da nahiz eta ekintza hasten duen pertsona drogen edota alkoholaren
eraginpean egon.
Hasiera batean onespena eman daiteke baina edozein momentutan atzera egin.
Pertsona bat ezgaitua dagoenean ezin da onespena eman, banakako batek sexu-jarduera batean
kontzienteki parte hartzeko gaitasuna ez duenean gertatzen dena, hain zuzen ere. Gaitasunik eza,
kontzientzia falta edo lo egotearen, nahi gabe bezatua izatearen edo, bestalde, norbaitek ezin
onestearen eraginagatik eman daiteke. Intoxikazio graduaren arabera, alkoholaren, drogen edo
bestelako estupefazienteen eraginepean dagoen norbait ezindua egon daiteke eta, hortaz, onesteko gai
ez izan.
Onespena ezin da eman edozein behartze, beldurrarazte, indarkeria edo kaltezko mehatxuren emaitza
denean.
Onespena atzera egiten denean edo denbora gehiagoz eman ezin daitekenean, sexu-jarduera amaitu
behar da.

Droga eta Alkoholaren Erabiltze-Jokaerarenganako Karguengandik Amnistia
Rockland Community College-n ikasleen osasuna eta segurtasuna garrantzi gehienekoa da. Biolentzia
momentuak gertatzerakoan, etxe-biolentzia, erromantze-biolentzia, jazarpena edo sexu-erasoa barne;
edaten edota drogak erabiltzen egon diren ikasleak beraien berezko jokabidearengan jasan ditzazketen
ondorio potentzialenganako beldurra dela eta, halako gertakariak salatzeko zalantzak izan ditzazketela
onartzen du RCC-k. RCC-k arren eta zabalki animatzen ditu ikasleak etxe-biolentzia, erromantzebiolentzia, jazarpena edo sexu-erasoa erakunde ofizialetan salatzera. Asmo onez etxe-biolentzia,
erromantze-biolentzia, jazarpena edo sexu-erasoarekin lotutako gertakariren bat RCC-ko ofizial edo
polizia-gorputzari ezagutarazten dion lekuko edo banakako bat ez da RCC's-ko jokabide-ekintza
kodepean jarriko etxe-biolentzia, erromantze-biolentzia, jazarpena edo sexu-eraso gertatutako lekuan
bertan edo hortik hurbil alkohol edota drogen erabilera-politika hausteagatik.

Ikasleen Eskubide-Karta
Ikasle guztiek eskubidea dute:
Bertako edota estatuko polizia-gorputzen aurrean salaketa bat egiteko;

Etxe-biolentzia, erromantze-biolentzia, jazarpena edo sexu-erasoei buruzko ezagutarazteak seriotzat
tratatzeko;
Erakundearen presio gabe krimen edo arau-hauste bat ezagutzera ematea edo ez erabakitzeko eta
jokabide-prozesu, epai-prozesu edota justizia kriminal prozesu batean parte hartzeko erabakia hartzeko;
Bidezkoa den, inpartziala den, arreta egokia eskaintzen duen eta entzuna izateko aukera esanguratsua
ematen duen prozesu batean parte hartzeko;
Duintasunez tratatuak izateko eta, eskuragai egotekotan; erakundeengandik bidezko eta errespetuzko
osasun-arreta adeitsua eta aholkularitza zerbitzuak jasotzeko;
Banakako salatzailea, krimen edo arau-hauste hauek ematen direnean oker jokatu izaneko edo halako
krimen edo arau-hausteak saihesteko beste modu batean jokatu behar izaneko iradokizunengandik libre
izateko;
Ahalik eta ordezkari diren erakunde gutxienei gertakaria deskribatzeko eta gertakariaren deskribapena
behar ezean errepikatu behar ez izateko.
Instituzioaren eskumenaren barnean aurkitzen den erakundearen, edozein ikasleren, akusatu edota
demandatuaren, edo haien lagunen, familiaren edo ezagunen partez jaso daiteken errepresaliaz
babestua izateko;
Gutxienez ebazpen baten apelazio maila batera heltzeko;
Banakako salatzaile, akusatu edo demandatu bat epai- edo jokabide-prozesu batean zehar eta prozesu
horrekin lotuta dauden bilera eta entzutegi guztietan lagundu eta gomendatu dezaken aukerako
aholkulari bat edukitzeko;
Prozesu ikertzaleak, justizia prozesu kriminalak, edo epai- edo jokabide-prozesuak oztopatu gabe
eskuibide zibila erabiltzeko eta erlijioa praktikatzeko.

Eskubideak arraza, kolorea, nazio-jatorria, erlijioa, sinesbidea, adina, gaitasunik eza, sexua, identitateedo adierazpen-generoa, sexu-orientazioa, egoera familiarra, haurduntza, ezaugarri genetikoen joera,
egoera militarra, etxe-biolentziaren biktimaren egoera edo kondena kriminala kontuan hartu gabe; eta
krimena edo arau-haustea campusean bertan, campusatik kanpo edo atzerrian ikasi bitartean burutu
den kontuan hartu gabe aplikatzen dira.

Unibertsitateko polizian edo campuseko segurtasun zerbitzuan, edo bertako edota estatuko poliziagorputzean salaketa bat egiteko eskubidea, salaketa ez egitea aukeratzeko eskubidea, zure erakundean
gertakaria salatzeko eskubidea, erakundearengandik gertakari bat salatu izanagatik mendekatua izateko
aukeraren aurrean babestua izateko eskubidea eta zure erakundearengandik laguntza eta baliabideak
jasotzeko eskubidea daukazu.

