ЕМИС 2017

Извештај од заедницата 2018, том 1

јули 2018

49 земји
ЕМИС 2017 беше спроведено не само во
Европската унија, туку и во Норвешка,
Исланд, Швајцарија, сите балкански
држави, Турција, Либан, Израел,
Молдавија, Белорусија, Украина, Русија
и во Канада - вкупно 49 земји.

Големина на примерок
10
1,000

EMIS

EMIS – најголемото меѓународно и повеќејазично
истражување за геј, бисексуални и други мажи кои имаат секс со мажи (МСМ). Овој
извештај од заедницата е првиот од многуте во кои ние би сакале да ве известиме
за Европското интернет истражување за МСМ 2017 (ЕМИС). Ова истражување се
спроведуваше на интернет помеѓу октомври 2017 и јануари 2018.

Графички приказ 1: Стапки на учество и
големини на примерок
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134,000 учесници
Големо меѓународно истражување какво што беше ЕМИС 2017, немаше да
биде спроведено без вашите одговори. 128 000 мажи кои живеат во Европа
и повеќе од 6 000 мажи во Канада учествуваа во истражувањето.
Нашата проценка е дека повеќе од 2% од сите мажи кои имаат секс со мажи
во Европа учествуваа во ЕМИС 2017. Највисоки стапки на учество имавме во
Малта, Норвешка, Шведска, Ирска и Швајцарија.
Графичкиот приказ 1 ги покажува разликите во учеството во
истражувањето во 49 земји.

“КОЈ СИ ТИ?”

Ние поставивме низа на прашања за тебе и ова се дел од информациите за: возраста, родовиот идентитет, партнерскиот
статус, степеност на отвореност за сопствената сексуална ориентација и/или родов идентитет, како и ХИВ-статусот:

• Половина од вас се на возраст
до 35 години, во рангот од 14 до
89 години.

1% од вас во Европа
и околу 2% во Канада беа транс мажи.

• Околу

• Околу 1% од вас дојдоа во Европа и Канада
како бегалци или баратели на азил.

• Во Европа и во Канада, половина од вас немаа
партнер, а другата половина беа во врска.

• 41% во Европа и 48% во Канада сте отворени за
сопствената сексуална ориентација и/или родов
идентитет кон речиси секоја личност која ја знаете.

• 10% од вас изјавија дека биле
дијагностицирани со ХИВ.

Одлична поддршка
го овозможи овој
успех

PlanetRomeo, Grindr, Hornet и многу други апликации за
мобилен телефон му помогнаа на нашето истражување
да добие видливост ширум Европа и Канада. Ја
имавме поддршката и на бројни геј/ЛГБТИ организации,
организации за луѓето кои живеат со ХИВ, како и
организации за сексуално здравје. Сите заедно
придонесовте кон овој успех. Големо БЛАГОДАРАМ до вас
на сите јазици кои се користат во земјите учеснички!
www.emis2017.eu

Safer Sex 3.0

Знаење за
„Побезбеден секс 3.0“

Знаење за кондоми
CONDOM

Графички приказ 2: знаење за Н=Н

57%

Ефикасна антиретровирусна терапија за луѓе кои живеат
со ХИВ го спречува преносот на ХИВ. 57% знаат дека: човек
кој е на ефективен третман (наречен „недетектабилно
вирусно оптоварување“) не може да го пренесе вирусот на
друг за време на секс.

Графичкиот приказ 2 ги покажува разликите
во знаењето за Н=Н ширум Европа. Земјите со
највисоки стапки на знаење за Н=Н се Данска,
Обединетото кралство, Лихтенштајн, Швајцарија,
Холандија, Исланд, Израел, Шведска, Летонија,
Чешка, Норвешка, Канада и Белгија (во опаѓачки
редослед).

Знаење
за ПрЕП
(предекспозициска профилакса)
PrEP

97%

PrEP

H=H

Кондомот често се нарекува традиционален начин на
превенција на ХИВ и останати СПИ. Тоа е бариерски
уред направен од латекс гума кој се става на пенисот
пред анален секс. 97% знаат дека: правилната употреба
на кондоми за време на сексуалниот чин ја намалува
можноста за инфицирање и пренесување на СПИ
(вклучително и ХИВ)

Знаење
за Н=Н
(Недетектабилно = Непреносливо)
H=H

CONDOM

Знаење за Н=Н во %
37 – 50
51 – 60
61 - 79

Malta

Канада

51%

Графички приказ 3: Знаење за ПрЕП

Како маж кој не живее со ХИВ, земаш ХИВ-соединение
со две активни состојки за да се заштитиш себеси од
инфицирање со ХИВ. 51% знаат дека: предекспозициската
профилакса (ПрЕП) вклучува некој (кој нема ХИВ) кој зема
пилули пред и по секс за да спречи инфицирање со ХИВ.

Графичкиот приказ 3 покажува како ова знаење
се разликува во европските земји. Земјите во
категоријата со највисока стапка на знаење за
ПрЕП беа Обединетото кралство, Канада, Ирска,
Холандија, Франција, Израел, Норвешка, Исланд и
Малта (во опаѓачки редослед).

Знаење за ПрЕП во %
27 – 39
40 – 59
60 - 76
Канада

ЕМИС 2017

беше спроведено од Sigma Research (Лондон),
и е финансирана од ЕУ здравствената програма 2014-2020.
Учеството на испитаници од Канада беше финансирано од Агенцијата за јавно
здравје на Канада.
Верзијата на македонски јазик на овој извештај беше изработена од
Субверзивен фронт.

Malta

