Ορισμός της καταφατικής συναίνεσης
Η καταφατική συναίνεση είναι μια συνειδητή, οικειοθελής και αμοιβαία απόφαση μεταξύ όλων των
συμμετεχόντων να εμπλακούν σε σεξουαλική δραστηριότητα. Η συναίνεση μπορεί να παρασχεθεί είτε
λεκτικά είτε με πράξεις, υπό την προϋπόθεση ότι και στις δύο περιπτώσεις δημιουργείται σαφής
συναίνεση όσον αφορά την πρόθεση συμμετοχής σε σεξουαλική δραστηριότητα. Η σιωπή ή η απουσία
αντίστασης αυτές καθεαυτές δεν καταδεικνύουν συναίνεση. Ο ορισμός της συναίνεσης δεν ποικίλλει
ανάλογα με το φύλο, τον γενετήσιο προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου ή την έκφραση φύλου του
συμμετέχοντος.
Η συναίνεση σε οποιαδήποτε σεξουαλική πράξη ή προηγούμενη συναινετική σεξουαλική
δραστηριότητα δεν συνιστά απαραιτήτως συναίνεση για οποιαδήποτε άλλη σεξουαλική πράξη.
Η συναίνεση απαιτείται ανεξάρτητα από το εάν το άτομο που αρχίζει την πράξη είναι υπό την επήρεια
ναρκωτικών ουσιών ή/και οινοπνεύματος.
Η συναίνεση μπορεί αρχικά να παρασχεθεί αλλά ανά πάσα στιγμή να αποσυρθεί.
Η συναίνεση δεν μπορεί να παρασχεθεί όταν ένα άτομο είναι ανίκανο προς δικαιοπραξία, δηλαδή στην
περίπτωση που ένα άτομο στερείται της ικανότητας να επιλέγει συνειδητά να συμμετάσχει σε
σεξουαλική δραστηριότητα. Η δικαιοπρακτική ανικανότητα μπορεί να οφείλεται στην απώλεια
αισθητηριακής αντίληψης ή σε κατάσταση ύπνου, σε ακούσιο περιορισμό ή σε άλλον λόγο για τον
οποίο ένα άτομο δεν μπορεί να παράσχει συναίνεση. Ανάλογα με τον βαθμό μέθης, ένα άτομο το
οποίο είναι υπό την επήρεια οινοπνεύματος, ναρκωτικών ουσιών ή άλλων τοξικών ουσιών μπορεί να
είναι ανίκανο προς δικαιοπραξία και, συνεπώς, να μην μπορεί να παράσχει συναίνεση.
Η συναίνεση δεν μπορεί να παρασχεθεί όταν είναι αποτέλεσμα οποιουδήποτε εξαναγκασμού,
εκφοβισμού, βίας ή απειλής βλάβης.
Όταν η συναίνεση αποσύρεται ή δεν μπορεί πλέον να παρασχεθεί, η σεξουαλική δραστηριότητα πρέπει
να διακόπτεται.

Αμνήστευση από κατηγορίες για κατανάλωση ναρκωτικών ουσιών και
οινοπνεύματος
Η ασφάλεια και η υγεία κάθε σπουδαστή στο Rockland Community College είναι ζητήματα ύψιστης
σημασίας. Το RCC αναγνωρίζει ότι οι σπουδαστές που καταναλώνουν οινοπνευματώδη ποτά ή/και
κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών (είτε εκούσια είτε ακούσια) κατά τον χρόνο άσκησης της βίας,
συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της ενδοοικογενειακής βίας, της βίας σε ραντεβού, της
ανεπιθύμητης παρακολούθησης ή της σεξουαλικής κακοποίησης, ενδέχεται να διστάζουν να
αναφέρουν τέτοια συμβάντα λόγω φόβου για πιθανές επιπτώσεις όσον αφορά τη δική τους
συμπεριφορά. Το RCC ενθαρρύνει θερμά τους σπουδαστές να αναφέρουν συμβάντα
ενδοοικογενειακής βίας, βίας σε ραντεβού, ανεπιθύμητης παρακολούθησης ή σεξουαλικής
κακοποίησης σε υπαλλήλους του ιδρύματος. Ένας παρευρισκόμενος που ενεργεί καλή τη πίστει ή ένας
αναφέρων που ενεργεί καλή τη πίστει και αποκαλύπτει οποιοδήποτε συμβάν ενδοοικογενειακής βίας,
βίας σε ραντεβού, ανεπιθύμητης παρακολούθησης ή σεξουαλικής κακοποίησης σε υπαλλήλους του
RCC ή αρχές επιβολής του νόμου δεν θα υπόκειται στον κώδικα συμπεριφοράς του RCC's για

παραβιάσεις των πολιτικών περί κατανάλωσης οινοπνεύματος ή/και χρήσης ναρκωτικών ουσιών κατά
τον χρόνο ή κοντά στον χρόνο του συμβάντος ενδοοικογενειακής βίας, βίας σε ραντεβού,
ανεπιθύμητης παρακολούθησης ή σεξουαλικής κακοποίησης.

Χάρτης Δικαιωμάτων Σπουδαστών
Όλοι οι σπουδαστές έχουν το δικαίωμα:
Να υποβάλλουν αναφορά σε τοπικές αρχές επιβολής του νόμου ή/και στις αστυνομικές αρχές της
πολιτείας·
Να μεριμνούν για τη σοβαρή αντιμετώπιση συμβάντων ενδοοικογενειακής βίας, βίας σε ραντεβού,
ανεπιθύμητης παρακολούθησης και σεξουαλικής κακοποίησης.
Να αποφασίζουν κατά πόσο θα αποκαλύψουν ένα έγκλημα ή μια παραβίαση και θα συμμετάσχουν στη
δικαστική διαδικασία ή στη διαδικασία περί συμπεριφοράς ή/και στη διαδικασία ποινικής δικαιοσύνης,
χωρίς να τους ασκείται πίεση από το ίδρυμα.
Να συμμετέχουν σε διαδικασία που είναι δίκαιη, αμερόληπτη και παρέχει δέουσα ειδοποίηση και
ουσιαστική δυνατότητα ακρόασης.
Να αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια και να λαμβάνουν υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και
συμβουλευτικές υπηρεσίες από το ίδρυμα, εφόσον διατίθενται, με ευγένεια, δίκαιο τρόπο και
σεβασμό.
Να απαλλάσσονται από ισχυρισμούς σύμφωνα με τους οποίους ο αναφέρων υπέχει ευθύνη κατά τη
διάπραξη αυτών των εγκλημάτων και παραβιάσεων ή θα έπρεπε να είχε ενεργήσει διαφορετικά ώστε
να αποφευχθούν αυτά τα εγκλήματα ή παραβιάσεις.
Να περιγράφουν το συμβάν σε όσους εκπροσώπους του ιδρύματος κρίνουν ότι είναι πρακτικό, χωρίς
να υποχρεώνονται να επαναλάβουν αναίτια την περιγραφή του συμβάντος.
Να προστατεύονται από τυχόν αντίποινα από το ίδρυμα, οποιονδήποτε σπουδαστή, τον
κατηγορούμενο ή/και τους φίλους, την οικογένεια ή τους γνωστούς τους εντός της δικαιοδοσίας του
ιδρύματος.
Να έχουν πρόσβαση σε τουλάχιστον ένα επίπεδο προσφυγής κατά απόφασης.
Να συνοδεύονται από σύμβουλο της επιλογής τους, ο οποίος μπορεί να βοηθάει και να συμβουλεύει
έναν αναφέρων ή έναν κατηγορούμενο καθόλη τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας ή της
διαδικασίας περί συμπεριφοράς, μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια όλων των συναντήσεων και
ακροάσεων που σχετίζονται με αυτήν τη διαδικασία.
Να ασκούν τα πολιτικά δικαιώματα και τη θρησκεία τους χωρίς να παρεμποδίζονται από την
ερευνητική διαδικασία, τη διαδικασία ποινικής δικαιοσύνης ή τη νομική διαδικασία ή διαδικασία περί
συμπεριφοράς του ιδρύματος.

Τα δικαιώματα ισχύουν ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, εθνικής καταγωγής, θρησκείας, ιδεολογίας,
ηλικίας, αναπηρίας, φύλου, ταυτότητας ή έκφρασης φύλου, γενετήσιου προσανατολισμού,
οικογενειακής κατάστασης, εγκυμοσύνης, γενετικής προδιάθεσης, στρατολογικής κατάστασης,
κατάστασης θύματος ενδοοικογενειακής βίας ή ποινικής καταδίκης, καθώς και ανεξάρτητα από το εάν
το έγκλημα ή η παραβίαση διαπράττονται εντός της πανεπιστημιούπολης, εκτός της
πανεπιστημιούπολης ή κατά τη διάρκεια σπουδών στο εξωτερικό.

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αναφορά στην πανεπιστημιακή αστυνομία ή στο προσωπικό
ασφάλειας της πανεπιστημιούπολης, στις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου ή/και στις αστυνομικές
αρχές της πολιτείας ή να επιλέξετε να μην υποβάλετε αναφορά, να αναφέρετε το συμβάν στο ίδρυμά
σας, να προστατευτείτε από το ίδρυμά σε περίπτωση αντιποίνων για την αναφορά συμβάντος και να
λάβετε βοήθεια και πόρους από το ίδρυμά σας.

