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Ziņojums 2018. 1. izdevums
2018.gada jūlijs

49 valstis
EMIS 2017 tika veikts ne tikai Eiropas
Savienības valstis, bet arī Norvēģijā,
Islandē, Šveicē, Balkānu valstīs, Turcijā,
Libānā, Izraēlā, Moldovā, Baltkrievijā,
Ukrainā, Krievijā, Kanādā – kopā 49
valstīs.
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10
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EMIS

EMIS – lielākais starptautiskais daudzvalodu pētījums gejiem,
biseksuāliem vīriešiem un citiem vīriešiem, kuriem ir sekss ar vīriešiem (VSV). Šis ziņojums ir
viens no pirmajiem kurā mēs vēlamies dalīties ar Eiropas VDV interneta aptaujas (EMIS 2017)
iegūtajiem rezultātiem. EMIS aptauja tiešsaistē tika veikta no 2017.gada oktobra līdz 2018.
gada janvārim.

1. graﬁks: Dalības līmenis un izlases lielums.
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134,000 dalībnieki
Lielais daudzvalstu pētījums, kāds bija EMIS 2017, nebūtu iespējams bez jūsu
piedalīšanās. Pētījumā piedalījās 128000 vīrieši, kuri dzīvo Eiropā un vairāk kā
6000 vīrieši no Kanādas.
Mēs lēšam, ka EMIS 2017 pētījumā piedalījās vairāk nekā 2% no visiem
vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem Eiropā. Visaugstākais dalības
līmenis, ko saņēmām, bija no Maltas, Norvēģijas, Zviedrijas, Īrijas un Šveices.
1.graﬁks parāda līdzdalības atšķirības 49 valstu vidū.

“KAS JŪS ESAT?”

Mēs uzdevām virkni jautājumu par jums, un šeit ir apkopota informācija par:
vecumu, dzimuma identitāti, attiecību statusu, atklātību par savu seksuālo orientāciju un HIV:

• Puse no jums ir vecumā līdz 35
gadiem, vecuma diapazonā no 14
līdz 89 gadiem.
• Apmēram
un

1% no jums Eiropā

2% Kanādā bija transseksuāli vīrieši.

• Aptuveni 1% no jums ieradās Eiropā vai
Kanādā kā bēgļi vai patvēruma meklētāji.

• Eiropā, kā arī Kanādā puse no jums nebija attiecībās,
bet otra puse norādīja, ka ir attiecībās.

• 41% Eiropā un 48% Kanādā bija atklāti par savu
seskuālo orientāciju gandrīz katram, kuru jūs pazīstat.

• 10% no jums atzina,
ka jums ir diagnosticēts HIV.

Liels atbalsts padarīja
šo panākumu
iespējamu
PlanetRomeo, Grindr, Hornet un daudzas citas lietotnes
palīdzēja nodrošināt mūsu pētījuma redzamību visā Eiropā
un Kanādā. Mūs atbalstīja arī geju / LGBTI, HIV un seksuālās
veselības organizācijas. Jūs visi kopā sekmējāt šo
panākumu. Liels PALDIES visās valodās, kurās runā valstīs,
kas piedalījās pētījumā!
www.emis2017.eu

Safer Sex 3.0

Zināšanas par
“Drošāku seksu 3.0”

Zināšanas par prezervatīviem
CONDOM

2. graﬁks: zināšanas par N=N

57%

Efektīva HIV ārstēšana novērš HIV nodošanu dzimumpartneriem. 57% zina: persona, kura ir HIV pozitīva un saņem efektīvu
ārstēšanu (sasniedzot “nenosakāmu vīrusa slodzi”), nevar
nodot vīrusu citai personai seksa laikā.

2. graﬁks parāda atšķirības zināšanās par N=N
Eiropā. Augstākais zināšanu līmenis par N=N iegūts
no Dānijas, Apvienotās Karalistee, Lihtenšteinas,
Šveices, Nīderlandes, Islandes, Izraēlas, Zviedrijas,
Latvijas, Čehijas Republikas, Norvēģijas, Kanādas un
Beļģijas (nosauktas dilstošā secībā).
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PrEP

N=N

Prezervatīvu bieži sauc par tradicionālo veidu, kā novērst HIV
un citas seksuāli transmisīvās slimības (STI). Tā ir barjeras
ierīce, kas galvenokārt izgatavota no lateksa gumijas, kas
tiek uzvilkta uz dzimumlocekļa pirms anālā dzimumakta. 97%
zina: Pareiza prezervatīva lietošana dzimumakta laikā mazina
iespēju iegūt un pārnēsāt STI (ieskaitot HIV)
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51%

3.graﬁks: zināšanas par PrEP

Būdams HIV-negatīvs, jūs lietojat tabletes pret HIV, kas satur
divas aktīvās vielas, lai pasargātu sevi no inﬁcēšanās ar HIV.
51% zina: Pirms-ekspozīcijas proﬁlakse (PrEP) nozīmē, ka
persona, kurai nav HIV, lieto zāles pirms un pēc seksa, lai sevi
pasargātu no inﬁcēšanās ar HIV.

3. graﬁks parāda kā šīs zināšanas atšķīras starp
Eiropas valstīm. Valstis, kurās zināšanas par PrEP
bija visaugstākās ir Apvienotā Karaliste, Kanāda,
Īrija, Nīderlande, Francija, Izraēla, Norvēģija, Islande
un Malta (norādītas dilstošā secībā).
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vadīja Sigma Research (Apvienotā Karaliste, Londona). Aptauja ﬁnansē Veselības programma 2014-2020 Eiropas Savienības.
Kanādas līdzdalību ﬁnansēja Kanādas Sabiedrības veselības aģentūra.
Ziņojuma tulkojumu latviešu valodā nodrošināja nevalstiskā organizācija „Baltijas
HIV asociācija“.
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