Definition af Bekræftet Samtykke
Bekræftet samtykke er en indforstået, frivillig og gensidig beslutning blandt alle deltagere til at engagere
sig i seksuel aktivitet. Samtykket kan være mundtligt eller ved handlinger, så længe disse ord eller
handlinger klart udtrykker samtykke omkring viljen til at engagere sig i seksuel aktivitet. Tavshed eller
manglende modstand er ikke i sig selv udtryk for samtykke. Definitionen af samtykke varierer ikke i
forhold til en deltagers køn, seksuel orientering, kønsidentitet eller kønsudtryk.
Samtykke til en seksuel handling eller forudgående samtykkende seksuel aktivitet med en af parterne er
ikke nødvendigvis ensbetydende med samtykke til enhver anden seksuel handling.
Der påkræves samtykke, uanset om personen, der indleder handlingen, er under indflydelse af narkotika
og/eller alkohol.
Et samtykke som oprindeligt er givet, kan til enhver tid trækkes tilbage.
En person kan ikke give sit samtykke, når denne er hjælpeløs, hvilket sker, når en person ikke bevidst
kan vælge at deltage i seksuel aktivitet. Hjælpeløshed kan være forårsaget af ubevidsthed eller mangel
på søvn, er ufrivilligt tilbageholdt, eller hvis en person på anden måde ikke kan give sit samtykke.
Afhængig af graden af beruselse en person har, kan en person, der er under indflydelse af alkohol,
narkotika eller andre rusmidler betragtes som hjælpeløshed og derfor ude af stand til at give sit
samtykke.
Samtykke kan ikke gives under tvang, trusler, vold eller under trussel om skade.
Når et samtykke trækkes tilbage, eller ikke længere kan gives, skal den seksuelle aktivitet stoppe.

Amnesti af adfærd ved narkotika -og alkoholbrug
De studerendes sundhed og sikkerhed på Rockland Community College er af allerstørste betydning. RCC
anerkender, at studerende, der har drukket og/eller har taget stoffer (uanset om en sådan brug er
frivillig eller ufrivillig) på voldstidspunktet, herunder men ikke begrænset til vold i hjemmet,
kærestevold, forfølgelse eller seksuelle overgreb, kan være tilbageholdende med at indberette sådanne
hændelser på grund af frygt for mulige konsekvenser for deres egen adfærd. RCC opfordrer kraftigt
studerende til at rapportere om vold i hjemmet, kærestevold, forfølgelse eller seksuelle overgreb til
institutionens embedsmænd. En tilskuer, der handler i god tro, eller et rapporterende individ, der
handler i god tro, som afslører enhver hændelse af vold i hjemmet, kærestevold, forfølgelse eller
seksuelle overgreb til RCC tjenestemænd eller retshåndhævelse vil ikke være omfattet af RCC's
retningslinier for overtrædelser af alkoholforbrugs- og/eller stofmisbrugspolitik, der kan være
forekommet på samme tid eller tæt på tidspunktet, hvor vold i hjemmet, kærestevold, forfølgelse eller
seksuelle overgreb fandt sted.

Studentens rettigheder
Alle studerende har ret til:
At rapportere til den lokale retshåndhævelse og/eller det statslige politi;

At oplysninger om vold i hjemmet, kærestevold, forfølgelse og seksuelle overgreb behandles alvorligt;
At beslutte, hvorvidt de skal afsløre en forbrydelse eller overtrædelse og deltage i den retslige
adfærdsproces og/eller strafferetlige proces uden at være presset af institutionen;
At deltage i en proces, der er fair, upartisk, med en passende indhold, og som har en fornuftig mulighed
for at blive hørt;
At blive behandlet med værdighed og modtage en så høflig, fair og respektfuld sundhedspleje og
rådgivning fra institutionen, som muligt;
At være fri for enhver antydning om, at det rapporterende individ har handlet forkert, når disse
forbrydelser og krænkelser begås, eller at man burde have handlet på en anden måde for at undgå
sådanne forbrydelser eller krænkelser;
At kunne beskrive hændelsen til så få institutionelle repræsentanter som praktisk muligt og ikke være
forpligtet til unødigt at gentage beskrivelsen af hændelsen.
Beskyttelse mod gengældelsesaktioner fra institutionen, studerende, den anklagede og/eller den
sagsøgte og/eller dennes venner, familie og bekendte inden for institutionens kompetence;
Mulighed for mindst én appel efter afgørelsen;
En rådgiver af eget valg, der kan hjælpe og rådgive et indberettende individ eller den anklagede under
hele den retslige eller adfærdsmæssige proces herunder alle møder og høringer i forbindelse med en
sådan proces;
At udøve sine borgerrettigheder og religion uden indblanding fra den undersøgte, strafferetssystemet
eller rettens eller institutionens adfærdsproces.

Rettighederne gælder uanset race, hudfarve, nationalitet, religion, tro, alder, handicap, køn,
kønsidentitet eller udtryk, seksuel orientering, familiær status, graviditet, prædisponerende genetiske
egenskaber, militær status, offer for vold i hjemmet status eller straffedom, og uanset om forbrydelsen
eller overtrædelsen sker på selve campus, udenfor campus, eller under et studieophold i udlandet.

Du har ret til at rapportere til universitetets Politi eller Campus Sikkerhedsråd, lokale retshåndhævende
og/eller statsligt politi eller vælge ikke at anmelde; at rapportere hændelsen til din institution; at
modtage beskyttelse fra institutionen i gengældelse for at rapportere en hændelse; og til at modtage
bistand og ressourcer fra din institution.

