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49 χώρες
Η έρευνα EMIS 2017 διεξήχθη όχι μόνο
στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στη
Νορβηγία, την Ισλανδία, την Ελβετία, όλες
τις χώρες των Βαλκανίων, την Τουρκία,
τον Λίβανο, το Ισραήλ, τη Μολδαβία, τη
Λευκορωσία, την Ουκρανία, τη Ρωσία και
τον Καναδά - 49 χώρες στο σύνολο.
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EMIS – Η μεγαλύτερη διεθνής και πολύγλωσση έρευνα για
ομοφυλόφιλους, αμφιφιλόφιλους και άλλους άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες (ΑΣΑ). Η
παρούσα αναφορά από την κοινότητα είναι η πρώτη μεταξύ πολλών, μέσω της οποίας θα
θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή Έρευνα ΑΣΑ 2017
(EMIS). Η έρευνα ήταν διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή από τον Οκτώβριο 2017 μέχρι και το
τέλος του Ιανουαρίου 2018.

Γράφημα 1: Ποσοστά συμμετοχών και μεγέθη δείγματος
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134,000 συμμετέχοντες
Μια μεγάλη πολυεθνική έρευνα, όπως ήταν η EMIS 2017, δεν θα ήταν τίποτα
χωρίς τη δική σας συμβολή. Συμμετείχαν 128.000 άνδρες που ζουν στην
Ευρώπη και περισσότεροι από 6.000 άνδρες που ζουν στον Καναδά. Εκτιμούμε
ότι πάνω από το 2% όλων των ανδρών που κάνουν σεξ με άνδρες στην Ευρώπη
συμμετείχαν στην έρευνα EMIS 2017. Τα υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής τα
λάβαμε από τη Μάλτα, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, την Ιρλανδία και την Ελβετία.
Στο γράφημα 1 παρουσιάζονται οι διαφορές στη συμμετοχή στην έρευνα EMIS
2017 ανάμεσα στις 49 χώρες.

“ΠΟΙΟΙ ΕΙΣΤΕ”

Θέσαμε μια σειρά από ερωτήσεις σχετικά με εσάς και εδώ υπάρχουν μερικές πληροφορίες σχετικά με την ηλικία, την ταυτότητα
φύλου, την κατάσταση της σχέσης σας, την εξωστρέφειά σας σχετικά με την ομοφυλοφυλία/αμφιφυλοφιλία και τον ιό HIV:

• Τα μισά άτομα ήταν ηλικίας μέχρι 35 ετών,
με ηλικιακό εύρος από 14 έως 89 ετών.
• Περίπου το 1% των
συμμετεχόντων στην Ευρώπη
και το 2% στον Καναδά ήταν τρανς άνδρες.

• Περίπου το 1% των συμμετεχόντων ήρθε στην Ευρώπη
ή τον Καναδά με την ιδιότητα του πρόσφυγα ή του
αιτούντος άσυλο.

• Στην Ευρώπη και στον Καναδά, οι μισοί συμμετέχοντες δεν
ήταν σε σχέση, ενώ οι άλλοι μισοί βρίσκονταν σε σχέση.

• Το 41% των συμμετεχόντων στην Ευρώπη και αντίστοιχα
το 48% στον Καναδά ήταν ανοιχτοί με τον σεξουαλικό
τους προσανατολισμό σχεδόν με κάθε γνωστό τους
άτομο.
• Το 10% των συμμετεχόντων
ανέφερε ότι έχει διαγνωσθεί με τον ιό HIV.

Η μεγάλη στήριξη
κατέστησε δυνατή
την επιτυχία αυτή

Το PlanetRomeo, το Grindr, το Hornet και πολλές άλλες
εφαρμογές βοήθησαν στην προβολή της έρευνας σε όλη
την Ευρώπη και τον Καναδά. Επίσης, είχαμε υποστήριξη από
πλήθος οργανώσεων σχετικές με gay/LGBTI ζητήματα, HIV
και σεξουαλική υγεία.
Όλοι μαζί συμβάλατε σε αυτή την επιτυχία. Ένα μεγάλο
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες και σε όλους
εσάς!
www.emis2017.eu

Γνώση „Πρακτικών
Ασφαλέστερου Σεξ 3.0“

Γνώση σχετικά με το προφυλακτικό
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Γράφημα 2: Γνώση σχετικά με το U=U

Το προφυλακτικό συχνά θεωρείται ως ο παραδοσιακός
τρόπος πρόληψης του ιού HIV και άλλων Σεξουαλικώς
Μεταδιδόμενων Νοσημάτων (ΣΜΝ). Πρόκειται για μια συσκευή
φραγμού, κατασκευασμένη ως επί το πλείστον από λάτεξ,
που τοποθετείται στο πέος πριν από την πρωκτική επαφή.
Το 97% των συμμετεχόντων γνωρίζει: Η σωστή χρήση του
προφυλακτικού καθ ‚όλη τη διάρκεια της επαφής μειώνει την πιθανότητα μόλυνσης
από ΣΜΝ και περαιτέρω μετάδοσής τους (συμπεριλαμβανομένου του ιού HIV).
CONDOM

Γνώση σχετικά με το U=U
(Μη ανιχνεύσιμος = Μη μεταδοτικός)

57%

Μια αποτελεσματική θεραπεία για οροθετικά στον ιό HIV άτομα
εμποδίζει τη μετάδοση του HIV. Το 57% των συμμετεχόντων
γνωρίζει: Ένα άτομο που ζει με τον ιό HIV και που βρίσκεται
σε αποτελεσματική θεραπεία έχοντας επιτύχει μη ανιχνεύσιμο
ιικό φορτίο, δε μπορεί να μεταδώσει τον ιό σε κάποιον άλλο
κατά τη διάρκεια του σεξ.
Γνώση σχετικά με το U=U σε
Το γράφημα 2 δείχνει τις διαφορές στη γνώση σχετικά
ποσοστά (%)
με το U = U σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα υψηλότερα
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Λετονία, την Τσεχία, τη Νορβηγία, τον Καναδά και το
Βέλγιο (αναφερόμενες οι χώρες σε φθίνουσα σειρά).
U=U

Γνώση σχετικά με την PrEP
(Προφύλαξη Προ Έκθεσης στον ιό HIV)

51%
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Γράφημα 3: Γνώση σχετικά με την PrEP

Ένα οροαρνητικό άτομο στον ιό HIV λαμβάνει ένα χάπι με
δύο δραστικά συστατικά για να προστατεύσει τον εαυτό του
από αυτόν τον ιό. Το 51% των συμμετεχόντων γνωρίζει: Η
προφύλαξη πριν από την έκθεση στον ιό HIV (PrEP) αφορά σε
κάποιο άτομο που δεν έχει HIV και που λαμβάνει χάπια πριν και
μετά το σεξ για να αποτρέψει τη μόλυνσή του από αυτόν.
Γνώση σχετικά με την PrEP σε
Το γράφημα 3 δείχνει πώς αυτή η γνώση διαφέρει σε
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όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Οι χώρες στις οποίες
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κατεγράφη η υψηλότερη γνώση σχετικά με την PrEP
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και η Μάλτα (αναφερόμενες σε φθίνουσα σειρά).
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Η έρευνα EMIS 2017 διεξήχθη από τη Sigma Research (Λονδίνο). Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
την υγεία για την περίοδο 2014-2020. Οι Καναδικές συμμετοχές χρηματοδοτήθηκαν
από τον Οργανισμό Δημόσιας Υγείας του Καναδά.
Η Ελληνική έκδοση αυτής της αναφοράς έχει παρασχεθεί από τον Σύλλογο
Οροθετικών Ελλάδος „Θετική Φωνή“ και τα Κέντρα Πρόληψης και Εξέτασης
„Checkpoint“

Malta

