
 
 
                            

 

MTV SNACKAR SEX MED UNGA FÖR ATT UPPMÄRKSAMMA HIV  

MTV  Staying Alive Foundation och Durex lanserar nu en treårig ungdomskampanj som handlar om att 

ändra attityder till säkert sex och HIV. Kampanjen vid namn ”Someone like me” syftar till att förmedla 

sexualkunskap och kunskap om HIV på ett nytt innovativt sätt – att få ungdomar att lära sig utav 

varandras erfarenheter, uppfattningar och historier.  Kampanjen kickar igång i samband med att 

dokumentären  My Sex Life and Everyone Else’s sänds på MTV inatt.  

Kampanjen med budskapen ”Someone like me” och ”You 

are not alone” fokuserar på relevansen kring HIV ibland 

unga. MTV vill kringgå förutfattade meningar och snabba 

omdömen om HIV-smittade och istället kunna se 

människan bakom sjukdomen. På someonelikeme.tv kan 

unga, runtom i världen, genom videodagböcker, dela sina 

historier, åsikter och uppfattningar kring sex och HIV. 

Målen med kampanjen är få ungdomar att själva lyfta 

säkert sex och på lång sikt skapa en värld fri från HIV. 

”Under de senaste 15 åren har MTV Staying Alive Foundation arbetat med att sprida kunskap om säkert 

sex bland unga människor runt om i världen. Vi tror att denna generation kommer att förändra HIV-

epidemin och vi är glada över att tillsammans med Durex få göra en kampanj som uppmanar unga till just 

det, säger Georgia Arnold – Executive Director MTV Staying Alive Foundation. 

OM MTV STAYING ALIVE FOUNDATION 

MTV Staying Alive Foundation är en internationell organisation dedikerad till att stoppa spridningen av 

HIV bland unga. Organisationen skapar och distribuerar utmanande HIV-förebyggande material genom 

MTVs kanaler och tredjepartskanaler samt hittar och finansierar unga ledare som kämpar mot HIV-

epidemin i sina områden. Fram till idag har MTV Staying Alive Foundation nått 100 % av de 50 länder 

värst drabbade av HIV, samt delat ut 429 stipendier i 63 länder världen över; ett stöd på mer än 4,5 

miljoner dollar till HIV-förebyggande projekt. För mer information se http://stayingalivefoundation.org 

#Someonelikeme : ett globalt samtal om säkert sex 

Someone Like Me: http://www.youtube.com/watch?v=yMcVsfEYoj8 

Delta i konversationen: someonelikeme.tv 

Twitter: https://twitter.com/someonelikeme 

Facebook: https://www.facebook.com/Joinsomeonelikeme 

 

Sändningstid 

”My Sex Life and Everyone Else’s” sänds inatt kl. 00.20 på MTV. Dokumentären kommer även finnas 

tillgänglig på MTV.se.  
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För mer information, vänligen kontakta: 

Max Bellman, PR Manager MTV, max.bellman@vimn.com, + 46 73 627 41 17  

Gabriella Sandberg, PR Coordinator, gabriella.sandberg@vimn.com, + 46 73 708 72 58 

 
Om Viacom International Media Networks 
Viacom International Media Networks (VIMN) erbjuder multimedial underhållning världen över med varumärken som exempelvis 

MTV, Comedy Central, VIVA, VH1, Nickelodeon och Paramount Channel. Viacom-varumärken ses globalt av mer än 600 miljoner 

hushåll i 170 länder på 37 språk via 200 lokalt styrda TV-kanaler och mer än 550 digitala och mobila medier. För mer information om 

Viacom, se www.viacom.com. För mer information om MTV, besök www.mtv.se eller gilla oss på Facebook; 

www.facebook.com/MTV.Sweden 
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