EMIS

EMIS 2017

EMIS – največja mednarodna in večjezična študija o gejih,
biseksualcih in drugih moških, ki imajo spolne odnose z moškimi (MSM). To je prvo poročilo
za skupnost od številnih poročil v katerih bi vam želeli poročati o Evropski MSM Internetni
raziskavi 2017 (EMIS). Ta raziskava je bila objavljena na spletu od oktobra 2017 do konca
januarja 2018.

Poročilo za skupnost št. 1

julij 2018

49 držav
EMIS 2017 nismo izvedli samo v Evropski
uniji ampak tudi na Norveškem, Islandiji, v
Švici, v vseh balkanskih državah, Turčiji,
Libanonu, Izraelu, Moldaviji, Belorusiji,
Ukrajini, v celotni Rusiji in v Kanadi skupno v 49tih državah.
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134,000 sodelujočih
Velika multi-nacionalna študija, kot je bila EMIS 2017, ne bi bila mogoča brez
vaših odgovorov. Sodelovalo je 128.000 v Evropi živečih moških in več kot 6.000
moških živečih v Kanadi.
Ocenjujemo, da je v EMIS 2017 bilo udeleženih več kot 2% vseh moških, ki imajo
spolne odnose z moškimi v Evropi. Najvišje stopnje udeležbe so zabeležili na
Malti, na Norveškem, Švedskem, Irskem in v Švici.
Graf 1 kaže razlike v udeležbi v raziskavi po vseh 49 državah.

“KDO STE?”

Postavili smo vrsto vprašanj o vas in tukaj je nekaj informacij o:
starosti, spolni identiteti, o statusu partnerske zveze, razkritosti oziroma avtiranosti in hivu:

• Polovica vas je bila starih do 35 let,
v razponu od 14 do 89 let starosti.

1% vas v Evropi
in okoli 2% v Kanadi so bili trans moški.

• Okoli

• Kot begunci ali iskalci azila vas je prišlo
okoli 1% v Evropo ali Kanado.

• V Evropi prav tako kot v Kanadi vas je bilo polovica
samskih, medtem ko je druga polovica bila v partne
ski zvezi.

• 41% v Evropi in 48% v Kanadi vas je bilo
razkritih skoraj pred vsako osebo, ki jo poznate.

• 10% vas je poročalo,
da ste bili diagnosticirani s hivom.

Uspeh je omogočila
velika podpora
PlanetRomeo, Grindr, Hornet in veliko drugih aplikacij je
pripomoglo k večji vidnosti raziskave po Evropi in Kanadi.
Prav tako smo imeli podporo številnih gejevskih in LGBTI
organizacij, kot tudi organizacij za hiv in spolno zdravje.
Vsi skupaj ste prispevali k temu uspehu. Najlepša HVALA
vsem vam v vseh jezikih, ki se govorijo po vseh sodelujočih
državah!

www.emis2017.eu

Safer Sex 3.0

Znanje o
“Varnejšem seksu 3.0”
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Graf 2: Znanje o N=N

Kondom pogosto imenujemo tradicionalni način za
CONDOM
preprečevanje hiva in drugih spolno prenosljivih okužb SPO. Gre za pripomoček, ki ustvari pregrado, večinoma je
iz lateksne gume, ki si ga nadenemo na penis pred analnim
spolnim odnosom. 97% je vedelo: pravilna uporaba kondoma
med spolnim odnosom zmanjšuje verjetnost okužbe in prenosa
SPO (vključno s hivom).

Znanje
o N=N (U=U)
(Nezaznavno = Neprenosljivo)
(Undetectable = Untransmittable)
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Učinkovita hiv terapija za ljudi, ki živijo s hivom preprečuje
prenos hiva. 57% je vedelo: oseba s hivom, ki je na učinkovitem
zdravljenju (imenovana nezaznavna virusna obremenitev)
ne more prenesti virusa na nekoga drugega med spolnim
odnosom.
Znanje N=N v %
Graf 2 prikazuje razlike v znanju o N=N po Evropi.
Najvišjo stopnjo znanja o N=N smo našli na Dans37 – 50
kem, v Združenem kraljestvu, Lihtenštajnu, Švici,
51 – 60
na Nizozemskem, Islandiji, v Izraelu, na Švedskem,
61 - 79
v Latviji, na Češkem, v Norveški, Kanadi in Belgiji
(naštete v padajočem vrstnem redu).
Kanada
N=N

Znanje o Prepu
(Pred-ekspozicijska proﬁlaksa, ang. PrEP)
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Graf 3: Znanje o Prepu

Kot hiv negativen moški jemlješ hiv sestavino z dvema aktivnima sestavinama, ki te varujeta, da bi dobil hiv. 51% je vedelo:
Pred-ekspozicijska proﬁlaksa (Prep) vključuje nekoga, ki nima
hiva in jemlje tablete pred in po spolnem odnosu z namenom,
da bi tako preprečil, da bi dobil hiv.

Graf 3 prikazuje kako se to znanje razlikuje po
evropskih državah. Države v kategoriji z najvišjim
znanjem o Prepu so bile Združeno kraljestvo, Kanada,
Irska, Nizozemska, Francija, Izrael, Norveška, Islandija in Malta (imenovane v padajočem vrstnem redu).
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EMIS 2017

je izvedla Sigma Research (London). Financirala jo
je EU program za zdravje 2014-2020 .
Kanadsko sodelovanje je ﬁnancirala kanadska agencija za javno zdravje.
Malta

Slovensko verzijo poročila je pripravilo društvo ŠKUC.

