
Ekipa EMIS se ti ponovno zahvaljuje za sodelovanje v prvi vseevropski 
spletni raziskavi o homoseksualnosti, homoseksualnem vedenju in spolno 
prenosljivih okužbah (SPO), med moškimi, ki imajo spolne odnose z 
moškimi (MSM). Z več kot 180,000 sodelujočimi je to največja raziskava o 
seksu med moškimi doslej! 

To je drugo poročilo za skupnost, napisano posebej za vas, člane  
raznolikih evropskih LGBT skupnosti. Upamo, da so te informacije za vas  
zanimive in koristne. Prvo poročilo za skupnost je obravnavalo testiranje  
na HIV, znanje o testiranju, razkritje spolne usmerjenosti (biti “out”), zadovoljstvo 
s spolnim življenjem in “najbolj seksi moškega na planetu”. Vsa EMIS poročila za  
skupnost so na voljo v 25 jezikih na www.emis-project.eu.

Evrovizija spolnega življenja MSM!
V drugem poročilu za skupnost, se bomo osredotočili na niz tem, povezanih s 
spolnostjo, številom in vrsto spolnih partnerjev, kot tudi na testiranje za druge 
spolno prenosljive okužbe poleg HIV. Prosimo vedite, da so to le preliminarne 
informacije in da pripravljamo natančnejše poročilo, ki bo objavljeno kasneje v 
letu 2011. Na tretji strani smo podobno, kot v prejšnjem poročilu za skupnost, 
vključili pregled v tem poročilu obravnavanih podatkov. 

Če pri branju tabele primerjate številke EMIS-ovih respondentov v levem  
stolpcu, s prvim poročilom, boste opazili, da so za malenkost manjše. Do tega 
je prišlo zaradi spremembe kriterijev, ki smo jih uporabili, da smo iz raziskave 
izključili podatke respondentov z neskladnimi odgovori. Trudimo se, da ne 
poročamo o podatkih moških, ki so z naglico klikali odgovore v anketi in ki niso 
dali odgovorov, ki bi dejansko ustrezali njihovemu znanju in izkušnjam. 

S kom ste imeli spolne odnose
V vseh državah se vas omembe vredno število tistih, ki ste izpolnili EMIS-ov 
vprašalnik ni identificiralo kot “gej ali homoseksualec”. To pomeni, da smo 
zagotovo dosegli širok spekter moških, ki imajo spolne odnose z moškimi. Kar 
približno 15% vseh respondentov je poročalo, da so v zadnjih 12 mesecih pred 
izpolnitvijo vprašalnika imeli spolne odnose z žensko. Kot kaže tabela na tretji 
strani, se ta delež giblje od nizkega, skoraj “vsakega desetega” od vas v Belgiji 
(.be), na Nizozemskem (.nl), Poljskem (.pl) in v Franciji (.fr), do več kot četrtine 
od vas v Sloveniji (.si), Bolgariji (.bg), Romuniji (.ro) in Bosni in Hercegovini (.ba).  

S koliko moškimi ste imeli spolne odnose 
V tabeli na tretji strani lahko vidite v katerih državah je bilo število partnerjev še 
posebej visoko ali nizko. V 38 državah vas je veliko (od 43 % do 59 %) imelo 
od dva do deset partnerjev, medtem ko se je število tistih, z več kot desetimi  
partnerji, gibalo od 10 % do več kot 25 %. Število partnerjev nam pove več 
stvari, kot npr. kako lahko ali težko je najti partnerje (zato, ker morda niso  
razkriti ali ker nimate krajev ali zbirališč, kjer bi se srečali). To nam lahko pove 
tudi kako je morda za mnoge od vas težko ustvariti stabilno partnersko zvezo, 
še posebej v družbah, kjer istospolni pari niso uradno priznani ali dovoljeni.

Seveda se je veliko moških odločilo imeti več spolnih partnerjev. Priporočeno 
je, da se z naraščanjem števila različnih spolnih partnerjev tudi pogosteje 
udeležite pregleda vašega spolnega zdravja. 

Kje ste spoznali moške za spolne odnose 
Vprašali smo vas, kje ste spoznali zadnjega ne-stalnega moškega  
spolnega partnerja (tiste, ki ste imeli ne-stalnega spolnega partnerja v zadnjih  
dvanajstih mesecih). Najpogostejši odgovor je bil “preko interneta”, sledila so 
različna zbirališča za seks, vključno s savnami za geje in “darkroomi” v barih 
in klubih.
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Več kot polovica vas je spoznala 
spolne partnerje na spletu in to je 
bilo na vzhodu še bolj pogosto.
Karta1 predstavlja informacije o deležu respondentov, ki so svojega zadnjega 
nestalnega partnerja spoznali preko interneta. Kaže nam na relativno  
enakomeren razkorak med vzhodno in zahodno Evropo. To je lahko zato, ker 
je tam, kjer je uporaba spleta najvišja, manj krajev za srečevanje partnerjev 
ali pa je EMIS v prvi vrsti zajel tiste od vas, ki za spoznavanje partnerjev  
uporabljate internet. Možnih je več razlag teh razlik.

Srečanja v zbirališčih za seks
V nekaterih državah nimajo zbirališč za seks, kot so savne za geje, porno kino 
ali darkoroomi v barih in klubih. Kljub temu ste vsaj nekateri iz vseh sodelujočih 
držav, v preteklem letu obiskali zbirališča za seks, bodisi v svoji državi ali 
med potovanjem v tujini. Tabela kaže, da vas je manj kot 10 % iz Bosne in  
Hercegovine (.ba), Turčije (.tr), Srbije (.rs), Ukrajine (.ua) in Belorusije (.by) 
spoznalo svojega zadnjega nestalnega partnerja na zbirališču za seks,  
medtem, ko ga je tam spoznala več kot četrtina sodelujočih iz Francije (.fr), 
Belgije (.be) in Nizozemske (.nl). 

Kdaj ste bili na zadnjem pregledu za SPO?
Tabela prikazuje, da je testiranje na druge SPO razen HIV, najpogostejše na 
Nizozemskem (.nl), v Združenem kraljestvu (.uk), Rusiji (.ru), Belorusiji (.by), 
Belgiji (.be), Franciji (.fr), na Irskem (.ie) in Švedskem (.se).

Rektalne SPO so pogosto 
neprepoznane.
Vendar nas to ne informira o kakovosti ali obsegu izvedenega testiranja na SPO. 
SPO, kot so analne bradavice, rektalna gonoreja in rektalna klamidijska okužba 
so zelo pogoste med MSM in jih mora obravnavati zdravnik. Preprosti pregledi 
penisa in anusa so redko del celovitega pregleda na SPO v evropskih državah, 
kot lahko vidite v tabeli. Enako velja za rektalne brise za odkrivanje rektalne 
gonoreje in klamidije, ki v večini primerov, nimata očitnih bolezenskih znakov.  

Karta 2 izpostavlja, da analne brise delajo pogosto samo v Združenem  
kraljestvu (.uk), na Irskem (.ie), Malti (.mt), na Nizozemskem (.nl) in Švedskem 
(.se). To pomeni, da obstaja verjetnost, da SPO, kot so analne ali genitalne 
bradavice, rektalna gonoreja ali okužbe s klamidijo, v večini evropskih držav 
pogosto ne bodo odkrite. 

Kakšen seks ste imeli
Ko smo vas vprašali, da označite vrsto seksa, ki ste ga imeli v zadnjih  
dvanajstih mesecih, je bil oralni seks (fafanje) najpogostejši. Sledila mu je  
vzajemna masturbacija (drkanje). Tej je sledil analni seks (pasiven ali aktiven). 
V tabeli lahko vidite, da je bil analni seks najredkejši na Švedskem (.se),  
Finskem (.fi) in Estoniji (.ee) ter najpogostejši v Franciji (.fr), Španiji (.es.),  
na Portugalskem (.pt), v Belorusiji (.by), Rusiji (.ru) in v Moldaviji (.md). 

Fafanje je najbolj priljubljeno!
HIV se večinoma prenaša pri analnem seksu med MSM, kadar ne uporabijo 
kondomov ali ko kondom poči ali zdrsne s penisa. Vsekakor je seks brez 
kondoma najbolj tvegan, še posebej, če ne poznaš partnerjevega HIV  
statusa (četudi je tvoj stalni partner ali partnerka) ali ko je partnerjev HIV  
status drugačen od tvojega. 
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Karta 1. Odstotek respondentov, ki so svojega zadnjega nestalnega partnerja 
spoznali preko interneta, med tistimi, ki so v zadnjih dvanajstih mesecih imeli 
ne-stalne partnerje.

Karta 2. Delež respondentov, ki so poročali o pregledu na SPO, ki je vključeval 
tudi analni bris.
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.at (Avstrija) 4085 14% 30% 6% 39% 48% 24% 20% 58% 85% 23%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.fi (Finska) 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 (Grčija) 2944 17% 31% 5% 35% 48% 27% 16% 64% 86% 26%

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

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

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

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

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

.lu (Luksemburg) 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 (Moldavija) 117 21% 37% 6% 43% 47% 15% 11% 65% 94% 37%

.mk (Makedonija) 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 (Nizozemska) 3787 8% 53% 25% 47% 44% 37% 30% 51% 86% 30%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skupaj 174,209     

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

Preliminarne ugotovitve evropske MSM spletne raziskave (EMIS): Pregled 
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(1) Nezaščiten analni spolni odnos s partnerjem, katerega HIV status ni bil znan ali je bil drugačen od respondentovega.
(2) Mediana 38 držav, ne povprečje vseh respondentov.



Tveganje prenosa HIV 
Nezaščiten analni spolni odnos s partnerjem, katerega HIV status ni znan ali je 
drugačen, predstavlja potencialno tveganje za prenos virusa HIV. Vaši odgovori 
v 38 državah se razlikujejo in sicer od nizkega, okoli “vsakega petega” od vas 
v Luksemburgu (.lu), Švici (.ch) in Avstriji (.at), do visokega 50% v Turčiji (.tr).

To tveganje okužbe s HIV lahko najbolje zmanjšamo: 

(1)  z drugimi spolnimi praksami brez analnega seksa;

(2)  z uporabo kondomov pri analnem seksu in

(3)  tako, da imate nezaščiten analni seks samo s partnerji, za katere ste  
 popolnoma prepričani, da imajo enak status, kot vi (kar je, v večini primerov,  
 težko doseči).

V našem prvem poročilu za skupnost smo poročali o odgovorih na vprašanje 
kdo je “najbolj seksi moški na planetu”. Večina vas je odgovorila, da je najbolj 
seksi vaš fant. Odločili smo se, da to poročilo zaključimo z informacijo o številu, 
koliko vas je v stalnem razmerju z moškim. 

Stalna razmerja in vi!
Povprečno vas je okoli 40 % odgovorilo, da ste v času izpolnjevanja vprašalnika 
bili v stalnem razmerju z moškim. Deleži so bili najvišji za tiste od vas, ki živite 
v Belorusiji (.by), Rusiji (.ru) in Ukrajini (.ua). Nasprotno pa je bil delež pod 30 
% za tiste med vami iz Bosne in Hercegovine (.ba), Cipra (.cy), Irske (.ie) in 
Makedonije (.mk). V prav vsaki državi ste tisti s stalnim moškim partnerjem, 
poročali o bistveno večjem zadovoljstvu z vašim spolnim življenjem.

Želja po stalnem razmerju je bila najpogosteje (25 %) omenjen razlog za  
nezadovojstvo s spolnim življenjem. Glavno poročilo bo podrobneje navedlo 
vzorce spolnega zadovoljstva in dejavnike, ki lahko vplivajo nanj. Ne glede na 
to, kakšni ti vzorci so, menimo, da bi moški, ki imajo spolne odnose z moškimi, 

morali imeti najboljši seks z najmanj škode. Nacionalne politike bi zato  
morale zagotoviti okolje, ki spodbuja zdravje in dobro počutje vseh moških, 
ki imajo spolne odnose z moškimi, zmanjševati diskriminacijo in zagotoviti  
zakonsko osnovo, ki podpira in vzpodbuja istospolna razmerja. 

Vsem NAJLEPŠA hvala!
Zahvaljujemo se vam, da ste si vzeli čas in prebrali poročilo za skupnost.  
Prosimo vas, da naredite nekaj kopij in jih razdelite zainteresiranim  
lokalnim uradom in družabnim zbirališčem ali povejte prijateljem in  
sodelavcem za našo spletno stran www.emis-project.eu, kjer lahko dobijo  
svoj izvod. Končno poročilo EMIS bo objavljeno v sredini novembra 2011.  
Za nadaljnje informacije in poročila obiščite spletno stran. Vaša morebitna 
vprašanja ali za več informacij pišite koordinatorju po elektronski pošti na  
naslov: coordinator@emis-project.eu.

Poročilo so pripravili:
       Mick Quinlan,        Susan Donlon and Daniel McCartney (.ie), 
                  Antons Mozalevskis (.lv), Ekaterina Shmykova (.ru),
Marianella Kloka (.gr), Todd Sekuler, Ulrich Marcus, and Axel J. Schmidt (.de).

Prevod iz angleščine v slovenščino: 
                Miran Šolinc

Oblikoval:
Maurice Farrell, (www.Creationpod.ie), financirala sta ga GMHS in GHN (.ie).  

EMIS partnerji v Sloveniji:

EMIS združeni partnerji: 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 sodelujoči partnerji: 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 svetovalni partnerji: Executive Agency for Health and Consumers (EAHC), European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), WHO-Europe

EMIS se zahvaljuje tudi več kot 200 spletnim stranem, ki so postavile našo pasico in še posebno tistim, ki so razposlali svojim uporabnikom osebna sporočila: GayRomeo,
Manhunt, Qruiser, Qguys in Gaydar. Prav tako se zahvaljujemo vsem NVO, ki so promovirale našo raziskavo. Brez te pomoči EMIS-ov uspeh ne bi bil mogoč.

EMIS financira: Executive Agency for Health and Consumers (EAHC); Centre d’Estudis Epidemiolňgics 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 Welfare. 

Končno poročilo EMIS bo objavljeno sredi novembra 2011. 
Do takrat najdete nadaljnje informacije in poročila na www.emis-project.eu. 
Za morebitna vprašanja se obrnite na coordinator@emis-project.eu.
.
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