
En krånglig väg



Vi ska ge RBU förutsättningar att nå igenom bruset och skapa 
kännedom om RBU och deras vision om att rörelsehindrade barn 

och ungdomar ska vara en självklar del av samhället.

För att göra det måste vi först svara på frågan: 

Varför är inte rörelsehindrade barn och ungdomar
en självklar del av samhället idag?



En anledning är att väldigt många platser vi rör oss på inte är
tillräckligt tillgängliga för rörelsehindrade. Det gör att vi nästan 

aldrig ser de som inte kan ta sig dit och därmed utesluts. 



Nästan varje dag händer det att man vill hitta
snabbaste vägen för att ta sig mellan två platser,

oftast gör vi det med hjälp av Google Maps. 

Men det finns de som bara kan drömma om att ta
snabbaste vägen någonstans. Och i vissa fall är det inte

säkert att det går att ta sig dit över huvud taget.

Här har vi vår chans att påminna människor om det.



För att få en vägbeskrivning i 
Google Maps anger man också
på vilket sätt man vill ta sig dit.
Man kan välja  bil, buss, cykel
eller promenad.



I samarbete med Google Sverige 
lägger vi till ett alternativ som borde 
vara lika självklart som de andra. 

Rullstolsikonen.

Under kampanjperioden är
rullstolen förval när du söker
efter en vägbeskrivning. 



När man sedan går sin
rutt blir man hela tiden 
påmind om alla platser
som är otillgängliga för
rörelsehindrade.



Delar man sin
vägbeskrivning på
t ex. Facebook syns hela
vägbeskrivningen direkt
som en bild. 



Självklart leder
vägbeskrivningen också 
till RBU:s hemsida om 
man vill läsa mer.



Med den här lilla justeringen i världens mest använda karttjänst 
kan vi nå människor just när de är som mest mottagliga för vårt 

budskap, när de själva ska ta sig någonstans. 

Det ger oss en unik förutsättning att nå igenom bruset och vid 
ett relevant tillfälle ge människor en inblick i rörelsehindrades 

vardag och RBU:s viktiga arbete.



En krånglig väg


