
EMIS                    EMIS –  suurim rahvusvaheline ja mitmekeelne homo- ja 
biseksuaalsete ning teiste meestega seksivate meeste (MSM) uuring. See kogukonna raport 
on esimene paljudest, millega me tahame anda Teile tagasisidet Euroopa MSMide Internetiuu-
ringust 2017 (EMIS). Selle uuringu andmete kogumine toimus internetis oktoobrist 2017 kuni 
jaanuari lõpuni 2018.
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134 000 osalejat
Selline suur rahvusvaheline uuring nagu seda oli EMIS 2017 ei oleks olnud 
midagi väärt ilma Teie osaluseta. Osales 128 000 Euroopas elavat meest ja enam 
kui 6000 meest Kanadast. 

Me hindame, et EMIS 2017 uuringus osales enam kui 2% meestega seksivatest 
meestest Euroopas. Kõige kõrgem osalemise määr oli Maltal, Norras, Rootsis, 
Iirimaal ja Šveitsis. 

Joonisel 1 on kujutatud osalemise erinevused 49 riigis.

49 riiki
EMIS 2017 ei korraldatud mitte üksnes 
Euroopa Liidus, vaid ka Norras, Islandil, 
Šveitsis, kõigis Balkani riikides, Türgis, 
Liibanonis, Iisraelis, Moldovas, Valge-
venes, Ukrainas, Venemaal ja Kanadas 
- kokku 49 riigis.

www.emis2017.eu

Valimi suurus

Osalemise määr 10 000 mehe kohta 
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Joonis 1. Osalemise määr ja valimi suurus

“KES TE OLETE?” 
Me küsisime erinevaid küsimusi Teie kohta ja siinon veidi infot: 
vanus, sugu, suhtestaatus, kapist välja tulek ja HIV:

• 10% Teist oli HIVi nakatunud.

• Pooled Teist olid kuni 35-aastased,
    vahemikus 14-89 aastat.

• Teie seas umbes  1% Euroopas

  ja 2% Kanadas olid trans-mehed.

• Umbes 1% Teist oli tulnud Euroopasse või Kanadasse
    kui põgenikud või varjupaiga taotlejad.

• Nii Euroopas kui Kanadas olid pooled 
    Teist vallalised ja teine pool suhtes.

•41% Euroopas ja 48% Kanadas oli kapist 
   väljas peaaegu kõigi jaoks, keda tundsite.

Selle kordamineku 
tagas suur toetus

PlanetRomeo, Grindr, Hornet ja paljud teised äpid aitasid 
Euroopas ja Kanadas meie uuringut levitada. Meid toetasid 

ka paljud gei/LGBT, HIVi ja seksuaaltervise organisatsioonid. 
Kõik koos panustasite Te sellesse kordaminekusse. 

SUUR TÄNU Teile kõigile kõigis keeltes, mida kõneletakse 
kõigis osalenud riikides!
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Kondoomiteadlikkus
Kondoomi nimetatakse sageli traditsiooniliseks HIVi ja muude 
STLIde ennetamise viisiks. See on barjäärmeetod, mis on 
enamjaolt valmistatud lateksist ja mis asetatakse peenisele 
enne anaalvahekorda. 97% teavad: kondoomi korrektne kasu-
tamine vahekorra ajal vähendab STLIde (k.a HIVi) levitamise ja 
nendesse nakatumise riski.

KONDOOM

U=U teadlikkus
(Undetectable = Untransmittable) 
(Määramatu = Levimatu)

Tõhus HIVi ravi HIViga inimesel ennetab HIVi levikut. 57% 
teavad: HIViga inimene, kes saab tõhusat ravi (mille puhul 
„viiruskoormus on määramatu“), ei levita viirust teisele 
seksuaalvahekorra ajal.

U=U
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U=U teadlikkus %Joonisel 2 on kujutatud U=U teadlikkus Euroopas. 
Kõige kõrgem oli teadlikkus Taanis, Suurbritannias, 
Liechtensteinis, Šveitsis, Hollandis, Islandil, Iisraelis, 
Rootsis, Lätis, Tšehhi Vabariigis, Norras, Kanadas ja 
Belgias (teadlikkuse vähenemise järjekorras).

Kanada

PrEP teadlikkus
(Pre-Exposure prophylaxis) 
(Kokkupuute-eelne profülaktika)

HIV-negatiivse mehena võid võtta kahest toimeainest 
koosnevat ravimit, et kaitsta end HIVi nakatumise eest. 51% 
teavad: kokkupuute-eelne profülaktika (PrEP) tähendab seda, 
et keegi, kel pole HIVi, võtab tablette enne ja ka pärast seksi, et 
ennetada HIVi nakatumist.

EMIS 2017 korraldas Sigma Research (London). Seda rahastas 
Euroopa Liidu Terviseprogramm (2014-2020). Kanada osalemist rahastas Kanada 
Rahvatervise Agentuur.

Selle raporti tõlkis eesti keelde Tervise Arengu Instituut.
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PrEP teadlikkus %
Joonisel 3 on kujutatud, kuidas see teadmine erineb 
Euroopa riikides. Riigid, kus oli kõige kõrgem PrEP 
teadlikkus, olid Suurbritannia, Kanada, Iirimaa, 
Holland, Prantsusmaa, Iisrael, Norra, Island ja Malta 
(teadlikkuse vähenemise järjekorras). Kanada

PrEP

Joonis 3: PrEP teadlikkus

Malta

Teadmised 
„Turvaseksist 3.0“

Turvaseksist 
KONDOOM U=U PrEP
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