
EMIS                    EMIS – cel mai mare sondaj internațional și multi-lingv despre 
bărbați gay, bisexuali și alți bărbați care au relații sexuale cu bărbați (BSB). Raportul acesta 
pentru comunitate este primul dintr-o serie prin care am vrea să vă oferim informații despre 
Sondajul European pe Internet pentru BSB din 2017 (EMIS). Sondajul a fost disponibil online 
între octombrie 2017 și sfârșitul lunii ianuarie 2018. 
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134,000  de participanți
Nimic nu ar fi  contat în acest sondaj mare și internațional, cum a fost EMIS 2017, 
fără răspunsurile tale. 128.000 de bărbați care locuiesc în Europa, și mai mulți 
de 6.000 de bărbați din Canada, au participat la sondaj. 

După estimările noastre, mai mult de 2% dintre toți bărbații care au relații sexua-
le cu alți bărbați au participat la sondajul EMIS în 2017. Cea mai mare participare 
a avut loc în Malta, Norvegia, Suedia, Irlanda şi Elveţia. 

Grafi cul 1 arata diferenţele de participare la sondaj în toate cele 49 de țări. 

49 de țări
EMIS 2017 a fost realizat nu doar în 
Uniunea Europeană, dar și în Norvegia, 
Islanda, Elveția, toate țările din zona 
Balcanilor, Turcia, Liban, Israel, Moldova, 
Belarusia, Ucraina, Rusia și Canada – în 
total 49 de țări. 

www.emis2017.eu
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Grafi cul 1: Ratele de participare şi 
eşantioane

“CINE EŞTI?” 
Am pus o serie de întrebări despre tine şi iată şi câteva informaţii despre: 
vârsta, identitatea de gen, statutul relaţiei, gradul de recunoaştere a orientării sexuale, şi statutul HIV:

• 10% dintre voi au declarat că au fost 
    diagnosticaţi cu infecţie HIV. 

• Jumătate dintre voi aveţi până în 35
    de ani, pe o gamă de la 14 la 89 de ani

• Cam 1% dintre voi în Europa

   şi 2% în Canada sunteţi bărbaţi transgender.

• Cam 1% dintre voi au venit în Europa sau 
    Canada ca refugiaţi sau solicitanţi de azil.

• Jumătate dintre voi în Europa, dar şi în Canada, sunteţi
    singuri, în timp ce cealaltă jumătate se afl ă într-o 
    relație

• 41% din Europa şi 48% din Canada şi-au asumat 
    orientarea sexuală faţă de aproape toţi cunoscuţii. 

Sondajul a avut suc-
ces mulţumită unui 

sprijin solid
PlanetRomeo, Grindr, Hornet, şi multe alte aplicaţii au dat o 

mână de ajutor la vizibilitatea sondajului nostru în Europa şi 
Canada. Am primit sprijin şi de la numeroase organizaţii gay/

LGBT, şi organizaţii de sanătate sexuală. 

 Cu toţii aţi contribuit la succesul sondajului. VĂ MULŢUMIM 
tuturor în toate limbile vorbite în ţările care au participat! 

EMIS                    EMIS – cel mai mare sondaj internațional și multi-lingv despre 



Informaţii despre prezervative 
Prezervativul este adeseori numit metoda clasica de prevenire 
a infecţiei cu HIV şi a altor infecţii transmisibile sexual (ITS-
uri). Este un dispozitiv barieră făcut din latex care e plasat pe 
penis înainte de contactul sexual anal. 97% dintre voi ştiu că: 
folosirea corectă a prezervativului pe toată durata contactului 
sexual prin penetrare reduce posibilitatea infectării şi trans-

miterii ITS-urilor (inclusiv HIV). 

CONDOM

Cunoaşterea N=N
(Nedectabil = Netransmisibil)

Un tratament efi cient anti-HIV pentru persoanele infectate 
previne şi transmiterea virusului. 57% dintre voi ştiu că: 
o persoană infectată cu HIV care ia tratament efi cient (se 
numeşte ”viremie nedectabilă”) nu poate transmite virusul altei 
persoane în timpul sexului. 

N=N
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cunoaşterea N=N în %Grafi cul 2 arată diferenţele dintre cunoaşterea aces-
tui principiu N=N în toată Europa. Ţările unde acest 
lucru este cel mai cunoscut sunt Danemarca, Regatul 
Unit, Lichtenstein, Elveţia, Olanda, Islanda, Israel, 
Suedia, Letonia, Cehia, Norvegia, Canada şi Belgia (în 
ordine descrescătoare). Canada

Cunoaşterea PrEP
(Profi laxia Pre-Expunere)

Dacă eşti un bărbat neinfectat cu HIV, poţi lua un medica-
ment anti-HIV cu două ingrediente active ca să te protejezi 
de o posibilă infecţie cu HIV. 51% dintre voi ştiu că: Profi laxia 
Pre-expunere (PrEP) înseamnă că cineva care nu are HIV ia 
pastile înainte de a face sex şi după ca să nu se infecteze cu 
HIV. 

EMIS 2017 EMIS-2017 a fost realizat de Sigma Research (Lon-
dra). A fost fi nanţat de Al Treilea Program pentru Sănătate 2014-2020 al UE. 

Participarea Canadei a fost fi nanţată de Programul de Sănătate Publică al Canadei. 

Raportul in limba română a fost tradus voluntar de programul ”Eu Sunt! Tu” al 
fundaţiei PSI România, partener al EMIS 2010 si 2017

27 – 39
40 – 59
60 - 76

cunoaşterea PrEP în %Grafi cul 3 arată cum diferă aceasta cunoştinţă în 
Europa. Ţările unde informaţia despre PrEP este cea 
mai răspândită sunt Regatul Unit, Canada, Irlanda, 
Olanda, Franţa, Israel, Norvegia, Islanda şi Malta (în 
ordine descrescătoare). 
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Cunoştinţe despre 
”Sex mai sigur 3.0”

Safer Sex 3.0 

CONDOM N=N PrEP

Grafi c 2: cunoaşterea N=N97%

57%

51%


