
 
 
 
 
 
Redovisning – Resebidrag (Redovisat: 2014-02-27)  
 
Patrik Witkowsky för dokumentärfilmen Kan vi göra det själva?  
 
Resa till New York, USA , februari 2014 
 
Jag åkte tillsammans med Jesper Lundgren (fotograf) till New York den 12 februari och 
flög därifrån den 21 februari. Vi hyrde en bil för att lätt ta oss runt mellan de olika platserna 
vi skulle besöka. Vi stannade en natt i New York (12 till 13) och körde sedan upp till 
Boston, sov en natt och träffade sedan Noam Chomsky på Massachusetts Institute of 
Technology. Vi hade en halvtimme med honom den 14 februari. Intervjun blev bra och vi 
fick svar på mycket av det som tidigare saknats i filmen. 15-16 februari åkte vi runt i 
Boston stad och filmade klippbilder till dokumentären och den 17 februari körde vi ner och 
stannade på vägen på kooperativet EqualExchange, som låg ungefär en timme från 
Boston centrum. Där intervjuade vi några personer på kooperativet och fick följa med på 
en rundtur på företaget och filma när de bland annat rostade kaffe.  
Den 18 februari var vi nere i New York igen och åkte på morgonen till 
hemtjänstkooperativet Cooperative Home Care Associates i Bronx, ett företag med ca 
1600 anställda. Vi träffade deras VD, gjorde en längre intervju med honom, samt att han 
visade oss runt på företagen framför kameran. Vi intervjuade även andra personer på 
företaget och tog diverse klippbilder.  
Den 19 februari träffade vi kooperationsforskaren Jessica Gordon-Nembhard på JohnJay 
College of Criminal Justice som ligger inne på Manhattan. På eftermiddagen spelade vi in 
massa klippbilder runt om i New York.  
Det var helt klart en erfarenhetsrik resa. Jag har lärt mig att säkerhetspersonalen på John 
F. Kennedy inte tycker om att man åker till USA och gör filmer om kooperativ (lång 
utfrågning, samt genomgång av hela väskan, inklusive att de kollade vilka böcker jag hade 
med mig). Jag har lärt mig att det kostar alltid mer pengar än man tror att åka runt i ett 
annat land, även om man hyr den billigaste bilen och bor på de billigaste vandrarhemmen. 
Jag har lärt mig att ta sig någon extra minut innan man intervjuar någon för att se att 
tekniken sitter… när man ändå åkt så långt för att träffa någon. Men generellt rullade allt 
på som vanligt, vi har gjort ett 20-tal intervjuer som dessa och det börjar bli rutinmässigt.  
Jag fick väldigt god kontakt med både EqualExchange och CHCA och om någon vill åka 
dit och träffa dem (inspirerande företag) så kan de referera till mig om de så önskar.  
 
Kontaktpersoner:  
Rodney North ("answer-guy" på Equal Exchange): rnorth@equalexchange.coop   
Michael Elsas (VD CHCA): info@chcany.org  
Jessica Gordon Nembhard: jgordonnembhard@gmail.com   
Dessa kan även vara av intresse att kontakta om någon skulle vara intresserad av att starta någon form av 
konstnärligt kooperativ, de sitter på väldigt mycket kompetens om detta och är säkert behjälpliga.  
 
 Bidraget betalade flygbiljetten (tur och retur) och ungefär halva bilkostnaden (om man 
inkluderar bensin, gps och försäkring). 
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