
EMIS darba grupa vēlas jums vēlreiz pateikties par piedalīšanos pirmajā 
Eiropas Interneta pētījuma projektā par homoseksualitāti, homoseksuālu 
uzvedību un seksuāli transmisīvajām infekcijām (STI) starp vīriešiem,  
kuriem ir sekss ar vīriešiem (VSV). Ar vairāk nekā 180 000 aptaujāto šis ir 
lielākais pētījums, kāds jebkad ir veikts par seksu starp vīriešiem.

Šis ir otrais kopienas ziņojums, kas veidots jo īpaši jums — Eiropas 
daudzveidīgo LGBT kopienu dalībniekiem. Mēs ceram, ka jums šī informācija 
būs interesanta un noderīga. Pirmais kopienas ziņojums ietvēra informāciju 
par HIV testēšanu,  zināšanām par testēšanu,  atklātību par savu seksuālo 
orientāciju, laimīgu seksuālo dzīvi un „pasaules seksīgāko vīrieti”. Visi EMIS 
kopienas ziņojumi ir pieejami 25 valodās tīmekļa vietnē www.emis-project.eu.

VSV seksuālā dzīvesveida 
„Eirovīzija”
Otrajā ziņojumā mēs pievērsīsimies dažādiem tematiem, kas attiecas uz 
seksu, tā biežumu un seksuālo partneru tipiem, kā arī par testēšanu uz citām 
STI, izņemot HIV. Ir jāapzinās, ka šī informācija ir tikai sākotnēja, un mēs  
gatavojam detalizētāku ziņojumu, kas tiks publicēts vēlāk 2011. gadā. Līdzīgi 
kā iepriekšējā kopienas ziņojumā, mēs esam iekļāvuši datu pārskatu, kas ir 
apspriests šī ziņojuma 3. lappusē.

Ja, aplūkojot tabulu, salīdzināsiet EMIS aptaujāto skaitu kreisajā stabiņā  
ar skaitu, kas bija minēts pirmajā ziņojumā, pamanīsiet, ka tas ir mazliet 
samazinājies. Tas saistīts ar izmaiņām kritērijos, pēc kuriem tika atsijāti  
respondenti, kas bija snieguši neatbilstošas ziņas. Mēs darām visu iespējamo, 
lai neiekļautu informāciju par vīriešiem, kas anketu aizpildīja steidzīgi un 
nepārdomāti un nesniedza atbildes, kas patiesībā atbilst viņu zināšanām  
un pieredzei.

Jūsu seksa partneri
Katrā valstī  ievērojama daļa no jums, kuri aizpildīja EMIS aptauju, neidentificēja 
sevi kā „geju vai homoseksuāli”. Tas nozīmē, ka noteikti esam tikuši klāt 
daudzveidīgam vīriešu lokam, kuriem ir sekss ar vīriešiem. Aptuveni 15% no 
visiem aptaujātajiem ziņoja par seksu ar sievieti pēdējos 12 mēnešos pirms  
aptaujas aizpildīšanas. Kā var redzēt 3. lappusē ievietotajā tabulā, tas  
novērots, sākot no neliela skaita — tuvu viens no desmit — Belģijā (.be), 
Nīderlandē (.nl), Polijā (.pl) un Francijā (.fr), līdz pat ceturtdaļai — Slovēnijā 
(.si), Bulgārijā (.bg), Rumānijā (.ro) un Bosnijā un Hercegovinā (.ba).

Ar cik daudzajiem vīriešiem jums ir bijis sekss
3. lappuses tabulā varat redzēt, kurās valstīs partneru skaits bija sevišķi 
liels vai mazs. Lielai daļai no jums (no 43% līdz 59%) ir bijuši no 2 līdz 10 
partneriem, kamēr vairāk nekā 10 partneru ir bijis no 10% līdz pat 25%  
respondentiem visās 38 valstīs. Seksuālo partneru skaits mums atklāj dažas 
tendences, piemēram, cik viegli vai grūti ir atrast partnerus (jo tie nav atklāti 
par savu seksuālo orientāciju vai vienkārši trūkst satikšanās vietu). Tas ļauj 
mums saprast, cik grūti jums ir izveidot noturīgas attiecības — it īpaši tādās 
sabiedrībās, kur viendzimuma pāri nav oficiāli atzīti vai atļauti. 

Protams, daudzi vīrieši izvēlas, lai viņiem būtu vairāki seksa partneri. Šādā 
gadījumā  ieteicams biežāk veikt seksuālās veselības pārbaudes (jo vairāk 
partneru, jo biežāk). 

Kur jūs satiekat vīriešus seksam
Mēs jums jautājām par vietu, kur satikāt savu pēdējo nepastāvīgo vīriešu  
seksa partneri (tiem, kuriem ir bijis nepastāvīgs partneris pēdējos 12 mēnešos). 
Visbiežāk sastopamā atbilde bija „internetā”, kurai sekoja dažādas seksuālām 
izklaidēm paredzētās vietas, tostarp geju pirtis un bāru vai klubu tumšās  
istabas. 

Eiropas Interneta aptauja vīriešiem, kuriem ir sekss ar vīriešiem (EMIS)
2. kopienas ziņojums.lv



Vairāk nekā puse no jums 
ir satikuši seksa partnerus 
internetā, un biežāk tas ir 
izplatīts tieši Austrumeiropā.
1. karte atspoguļo informāciju par aptaujāto procentuālo sadalījumu, kuri  
satika savu pēdējo nepastāvīgo partnerti internetā. Tā parāda, ka pastāv relatīvi 
vienmērīgs sadalījums starp Austrumeiropu un Rietumeiropu. Iespējamais 
iemesls nepietiekams fizisku satikšanās vietu skaits valstīs, kur ir augstāks  
interneta lietojums, vai arī, iespējams, EMIS galvenokārt sasniedza tieši to daļu 
no jums, kas lieto internetu, lai satiktu partnerus.

Tikšanās seksuālai izklaidei paredzētajās vietās
Ne katrā valstī ir pieejamas tādas seksuālām izklaidēm paredzētās vietas, 
piemēram, geju pirtis, pornokinoteātri vai bāru un klubu tumšās istabas, taču 
daži no jums visās valstīs ir apmeklējuši seksuālām izklaidēm paredzētas vietas 
pagājušā gadā vai nu valstī, kurā dzīvojat, vai dodoties ceļojumā. Tabula rāda, 
ka mazāk par 10% aptaujāto, kas dzīvo Bosnijā un Hercegovinā (.ba), Turcijā 
(.tr), Serbijā (.rs), Ukrainā (.ua) un Baltkrievijā (.by), pēdējo nepastāvīgo seksa 
partneri satika kādā no seksuālām izklaidēm paredzētām vietām. Tas pats  
attiecas arī uz vairāk nekā ceturtdaļu no respondentiem, kas dzīvo Francijā 
(.fr), Beļģijā (.be) un Nīderlandē (.nl).  

Kad jūs pēdējo reizi pārbaudījāties uz STI?
Tabula norāda, ka testēšana uz citām STI, izņemot HIV, bija visizplatītākā 
Nīderlandē (.nl), Lielbritānijā (.uk), Krievijā (.ru), Baltkrievijā (.by), Beļģijā (.be), 
Francijā (.fr), Īrijā(.ie) un Zviedrijā (.se).

Rektālās STI visticamāk ir 
nepietiekami diagnosticētas.

Tomēr tas mums nesniedz pietiekamu informāciju par to, cik kvalitatīvas un 
aptverošas ir pārbaudes uz STI. Tādas STI kā anālās kondilomas, rektālā 
gonoreja un rektālā hlamīdiju infekcija ir ļoti izplatītas starp vīriešiem, kuriem ir 
sekss ar vīriešiem, un tas būtu jāņem vērā medicīnas darbiniekiem. Kā redzams 
tabulā, lielākajā daļā Eiropas valstu vienkārša dzimumlocekļa un anālās  
atveres apskate reti ir iekļauta pārbaudē uz STI. Līdzīga situācija ir ar rektālās 
uztriepes veikšanu rektālās gonorejas un hlamīdiju infekcijas noteikšanai, kurai 
vairumā gadījumu nav acīmredzamu simptomu.

2. parāda, ka tikai Lielbritānijā (.uk), Īrijā (.ie), Maltā (.mt), Nīderlandē (.nl) un 
Zviedrijā (.se) anālās atveres uztriepes tiek izmantotas bieži. Tas nozīmē, ka 
tādas STI kā anālās vai ģenitālās kondilomas, rektālā gonoreja un hlamīdiju  
infekcija, iespējams, ir nepietiekami diagnosticētas lielākajā daļā Eiropas  
valstu.

Kāds sekss jums ir bijis
Kad tika prasīts norādīt, kāds sekss jums ir bijis pēdējos 12 mēnešos, orālais 
sekss (minets) izvirzījās priekšgalā, tam sekoja abpusēja masturbācija un pēc 
tam arī anālais sekss (aktīvais vai pasīvais). Tabulā var redzēt, ka zemākais 
anālā seksa rādītājs bija Zviedrijā (.se), Somijā (.fi) un Igaunijā (.ee), bet 
augstākais — Francijā (.fr), Spānijā (.es), Portugālē (.pt), Baltkrievijā (.by), 
Krievijā (.ru) un Moldovā (.md). 

Minets ir vispopulārākais!
HIV galvenokārt tiek pārnests starp vīriešiem anālā seksa laikā, kad  
netiek lietots prezervatīvs vai tas pārplīst, vai noslīd. Bez šaubām, nelietojot 
prezervatīvu, pastāv vislielākais risks, it sevišķi, ja nezināt sava partnera HIV 
statusu (pat ja viņš vai viņa ir jūsu pastāvīgais partneris), vai, ja ir atšķirīgs jūsu 
un partnera HIV statuss. 
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1. karte. Aptaujāto procentuālais skaits, kuri ir satikuši pēdējo nepastāvīgo 
partneri internetā (no visiem aptaujātajiem, kuriem ir bijis nepastāvīgs partneris 
pēdējos 12 mēnešos). 

2. karte. Aptaujāto procentuāls skaits, kas ziņoja par pārbaudi uz STI, kurā tika 
iekļauta anālā uztriepe.  
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Valsts

A
ptaujāto skaits

Sekss ar sievieti pēdējos 
12 m

ēnešos

Pārbaudes uz STI 
pēdējos 12 m

ēnešos

D
zim

um
locekļa un anālās 

atveres apskate pēdējos 
12 m

ēnešos

Pastāvīgās attiecībās 
ar vīrieti

Ir bijis no 2 līdz 10 seksa 
partneriem

 pēdējos 
12 m

ēnešos

Ir bijis vairāk nekā 10 
seksa partneru pēdējos 
12 m

ēnešos

Pēdējais nepastāvīgais 
seksa partneris tika iepazīts 
seksuālām

 izklaidēm
 

paredzētajās vietās 

Pēdējais nepastāvīgais 
seksa partneris tika 
iepazīts internetā

Ir bijis anālais sekss 
pēdējos 12 m

ēnešos

Iespējam
ais H

IV 
pārnešanas risks 
pēdējos 12 m

ēnešos (1)

.at (Austrija) 4085 14% 30% 6% 39% 48% 24% 20% 58% 85% 23%

.ba (Bosnija un Hercegovina) 150 28% 19% 2% 22% 62% 10% 1% 77% 80% 34%

.be (Beļģija) 3982 8% 42% 5% 46% 43% 33% 26% 53% 86% 25%

.bg (Bulgārija) 1036 25% 29% 3% 35% 49% 21% 16% 66% 85% 36%

.by (Baltkrievija) 367 17% 43% 9% 53% 57% 12% 10% 68% 90% 40%

.ch (Šveice) 5028 15% 32% 6% 42% 46% 32% 25% 58% 85% 22%

.cy (Kipra) 267 17% 21% 4% 29% 48% 26% 16% 61% 85% 34%

.cz (Čehija) 2400 10% 18% 5% 48% 49% 14% 16% 55% 84% 33%

.de (Vācija) 54387 14% 28% 6% 41% 47% 23% 21% 60% 83% 25%

.dk (Dānija) 1742 13% 35% 12% 35% 48% 27% 21% 55% 86% 30%

.ee (Igaunija) 594 19% 22% 4% 40% 51% 14% 20% 46% 78% 35%

.es (Spānija) 13111 10% 37% 6% 32% 42% 31% 20% 58% 90% 30%

.fi (Somija) 2026 15% 22% 8% 42% 47% 16% 19% 47% 78% 28%

.fr (Francija) 11164 9% 40% 5% 47% 37% 38% 26% 58% 88% 25%

.gr (Grieķija) 2944 17% 31% 5% 35% 48% 27% 16% 64% 86% 26%

.hr (Horvātija) 517 15% 20% 3% 36% 51% 16% 13% 70% 86% 36%

.hu (Ungārija) 2067 16% 24% 6% 41% 51% 18% 19% 50% 85% 32%

.ie (Īrija) 2194 14% 38% 26% 29% 50% 24% 18% 57% 84% 33%

.it (Itālija) 15984 13% 30% 5% 36% 44% 30% 22% 59% 88% 30%

.lt (Lietuva) 595 16% 17% 3% 44% 49% 10% 14% 48% 79% 40%

.lu (Luksemburga) 280 15% 27% 3% 40% 46% 27% 23% 62% 84% 21%

.lv (Latvija) 708 20% 26% 5% 45% 54% 15% 16% 54% 83% 38%

.md (Moldova) 117 21% 37% 6% 43% 47% 15% 11% 65% 94% 37%

.mk (Maķedonija) 117 24% 24% 4% 26% 63% 16% 11% 63% 86% 31%

.mt (Malta) 119 12% 30% 24% 37% 43% 33% 20% 55% 83% 32%

.nl (Nīderlande) 3787 8% 53% 25% 47% 44% 37% 30% 51% 86% 30%

.no (Norvēģija) 2096 11% 36% 13% 34% 52% 16% 13% 57% 83% 32%

.pl (Polija) 2746 8% 25% 4% 42% 48% 20% 15% 60% 87% 32%

.pt (Portugāle) 5187 15% 28% 3% 37% 51% 20% 21% 56% 91% 30%

.ro (Rumānija) 2327 26% 32% 3% 37% 58% 20% 11% 63% 85% 42%

.rs (Serbija) 1106 21% 24% 2% 32% 57% 15% 9% 67% 86% 33%

.ru (Krievija) 5035 15% 44% 10% 52% 52% 20% 14% 61% 91% 35%

.se (Zviedrija) 3132 13% 38% 19% 39% 49% 20% 18% 57% 78% 30%

.si (Slovēnija) 990 24% 18% 5% 35% 51% 12% 16% 65% 79% 24%

.sk (Slovākija) 586 10% 15% 3% 40% 49% 11% 12% 64% 83% 37%

.tr (Turcija) 1807 20% 16% 3% 34% 42% 34% 6% 71% 87% 49%

.ua (Ukraina) 1711 20% 35% 6% 49% 59% 13% 9% 64% 88% 36%

.uk (Lielbritānija) 17718 10% 44% 27% 37% 46% 30% 21% 57% 84% 32%

Kopā 174,209     

Vidējais rādītājs % (2) 15% 29% 5% 39% 46% 20% 16% 59% 85% 32%

Eiropas VSV Interneta aptaujas (EMIS) sākotnējie secinājumi. Pārskats

2. kopienas ziņojums.lv

(1)  Neaizsargāts anālais sekss ar partneri, kura HIV statuss ir nezināms vai atšķirīgs no aptaujātā. 
(2) Vidējais rādītājs 38 valstīs, nevis vidējais no visiem aptaujātajiem.



HIV pārnešanas risks
Neaizsargāts anālais sekss ar partneri, kuram ir nezināms vai atšķirīgs HIV 
statuss, atspoguļo potenciālo HIV pārnešanas risku. Jūsu atbildes visās 38 
valstīs bija dažādas, sākot ar zemu rādītāju — aptuveni viens no pieciem — 
Luksemburgā (.lu), Šveicē (.ch) un Austrijā (.at), līdz augstam rādītājam —  
pat 50% — Turcijā (.tr).

Risku inficēties ar HIV vislabāk var samazināt:
(1)  anālā seksa vietā praktizējot citus seksa veidus;
(2)  izmantojot prezervatīvus anālā seksa laikā;
(3)  praktizējot neaizsargātu anālo seksu tikai ar tādiem partneriem, par kuriem  
 varat  būt absolūti pārliecināti, ka jums ir vienāds HIV statuss (ko vairumā  
 gadījumu ir grūti sasniegt).

Mūsu pirmajā kopienas ziņojumā mēs stāstījām par jautājumu „pasaules 
seksīgākais vīrietis”. Lielākā daļa no jums norādīja savu partneri kā seksīgāko 
vīrieti. Mēs nolēmām arī šā ziņojuma beigās piedāvāt informāciju par to, cik 
daudziem aptaujas dalībniekiem ir pastāvīgas attiecības ar vīrieti. 

Pastāvīgas attiecības 
un Jūs!
Vidēji 40% aptaujas dalībnieku norādīja, ka aptaujas aizpildīšanas brīdī bija 
pastāvīgās attiecībās ar vīrieti. Šie rādītāji bija visaugstākie vīriešiem, kuri 
dzīvo Baltkrievijā (.by), Krievijā (.ru) un Ukrainā (.ua). Savukārt par 30% 
mazāks rādītājs bija vīriešiem, kuri dzīvo Bosnijā un Hercegovinā (.ba), Kiprā 
(.cy), Īrijā (.ie) un Maķedonijā (.mk). Ikvienā valsīt tie vīrieši, kuri bija pastāvīgās 
attiecībās, ziņoja par augstāku seksuālo apmierinātību. 

Vēlme pēc pastāvīgām attiecībām tika minēts kā visbiežākais (25%) iemesls 
neapmierinātībai ar savu seksuālo dzīvi. Galvenais ziņojums apskatīs 
dziļāk seksuālās apmierinātības modeli un to, kas varētu noteikt seksuālo 

apmierinātību. Lai arī kāds modelis tas būtu, mēs ticam, ka vīriešiem,  
kuriem ir sekss ar vīriešiem, ir jābūt pēc iespējas labākam seksam ar vismazāko 
kaitējumu. Tādēļ nacionālo plānu mērķiem būtu jānodrošina piemērota vide 
veselības aprūpes veicināšanai vīriešiem, kuriem ir sekss ar vīriešiem, lai 
mazinātu diskrimināciju un ieviestu tiesisku atzīšanu, kas atbalsta un veicina 
viendzimuma attiecības. 

Milzīgs paldies!
Mēs vēlamies izteikt jums pateicību, ka veltījāt laiku, lai izlasītu šo kopienas 
ziņojumu. Lūdzu, izdrukājiet dažas kopijas un izplatiet vietējām iestādēm un 
sabiedrisko norišu vietās vai pastāstiet saviem draugiem un kolēģiem par 
mūsu tīmekļa vietni www.emis-project.eu, kur viņi var iepazīties ar ziņojumu.  
EMIS gala ziņojums tiks publicēts 2011. gada novembra vidū. Plašākam 
atsauksmēm un pārskatiem, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni. Ja jums ir kādi 
jautājumi vai vēlaties iegūt sīkāku informāciju, lūdzu, rakstiet uz e-pasta adresi  
coordinator@emis-project.eu.

Šo ziņojumu sagatavoja:
       Miks Kvinlans (Mick Quinlan),       Sūzena Donlona (Susan Donlon) 
un Dāniels Makartnijs (Daniel McCartney) (.ie), 
                     Antons Mozaļevskis (.lv), Jekaterina Šmikova (Ekaterina Shmykova) 
(.ru), Marianella Kloka (.gr), Tods Sekulers (Todd Sekuler), Ulrihs Markuss 
(Ulrich Markus) un Aksels J. Šmits (Axel J. Schmidt) (.de).

Šo ziņojumu no angļu valodas latviešu valodā pārtulkoja:
                 Edgars Jeršovs un Dzintars Skarbovskis, Mozaīka.

Ziņojumu noformēja:
Moriss Ferels (Maurice Farrell), (www.Creationpod.ie) ..un finansiāli atbalstīja 
GMHS (.ie) un GHN (.ie).

EMIS saistītie partneri: DE: GTZ, Robert Koch Institute; ES: Centre de Estudis Epidemiològics sobre les ITS i SIDA de Catalunya (CEEISCat); IT: Regional Centre for Health Promotion Veneto; NL: University 
College Maastricht; UK: Sigma Research. 

EMIS sadarbības partneri: AT: Aids-Hilfe Wien; BE: Institute of Tropical Medicine, Facultés Universitaires Saint-Louis, Ex Aequo, Sensoa, Arc-en-ciel Wallonie; BG: National Centre of Infectious and Parasitic 
Diseases, Queer Bulgaria Foundation; BY: Vstrecha; CH: Institut universitaire de médecine sociale et préventive, Aids-Hilfe Schweiz; CY: Research Unit in Behaviour & Social Issues; CZ: Charles University (Institute 
of Sexology), Ceska spolecnost AIDS pomoc; DE: Berlin Social Science Research Center (WZB), Deutsche AIDS-Hilfe; Federal Centre for Health Education (BZgA); DK: Statens Serum Institut, Department of  
Epidemiology, STOP AIDS; ES: National Centre of Epidemiology, stopsida, Ministry of Health, Social Policy and Equality; EE: National Institute for Health Development; FI: University of Tampere (Nursing Science), 
HIV-saatio/Aids-tukikeskus; FR: Institut de veille sanitaire (InVS), AIDeS, Act Up Paris, Sida Info Service, Le Kiosque, The Warning; GR: Positive Voice; HR: University of Zagreb (Humanities and Social Sciences); 
HU: Hungarian Civil Liberties Union (TASZ), Háttér; IE: Gay Men’s Health Service, Health Services Executive; IT: University of Bologna, Arcigay, Instituto Superiore di Sanità; LT: Center for Communicable Diseases 
and AIDS; LV: The Infectiology Center of Latvia; Mozaika; MD: GenderDoc-M; MK: Equality for Gays and Lesbians (EGAL); NL: schorer; NO: Norwegian Knowledge Centre for the Health Services, Norwegian 
Institute of Public Health; PL: National AIDS Centre, Lambda Warszawa; PT: GAT Portugal, University of Porto (Medical School), Institute of Hygiene and Tropical Medicine; RO: PSI Romania RS: Safe Pulse of 
Youth; RU: PSI Russia, LaSky; SE: Malmö University, Riksforbundet for homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rattigheter (RFSL); SI: National Institute of Public Health, Legebitra, ŠKUC-Magnus, DIH; SK: 
OZ Odyseus; TR: Turkish Public Health Association, KAOS-GL, Istanbul LGBTT, Siyah Pembe Ucgen Izmir; UA: Gay Alliance, Nash Mir, LiGA Nikolaev; UK: City University, London, CHAPS (Terrence Higgins Trust); 
EU: ILGA-Europe, Aids Action Europe, European AIDS Treatment Group, GayRomeo, Manhunt & Manhunt Cares

EMIS konsultatīvie partneri: Executive Agency for Health and Consumers (EAHC), European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), WHO-Europe

EMIS turklāt vēlas pateikties vairāk nekā 200 tīmekļa vietnēm, kas izvietoja mūsu reklāmkarogu,— it īpaši tām, kas izsūtīja atsevišķas vēstules saviem lietotājiem: GayRomeo, Manhunt, Qruiser, Qguys un Gaydar. 
Mēs izsakām pateicību arī visām NVO, kas atbalstīja mūsu aptauju. Bez šīs palīdzības EMIS panākumi nebūtu iespējami. 

EMIS projektu finansē: Executive Agency for Health and Consumers (EAHC); Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les ITS/HIV/SIDA de Catalunya (CEEISCat); Department of Health for England; 
Regione del Veneto; Robert Koch Institute; University College Maastricht; German Ministry of Health; Finnish Ministry of Health; Norwegian Institute of Public Health; Swedish Board of Health and 
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