En utrikeskorres vardag
Vi ser honom regelbundet i TV-rutan. Mitt i någon av världens konflikthärdar, står Bert
Sundström tryggt och rapporterar, med en omisskänlig klang av dalmål. Till synes
obekymrad av alla som trängs omkring honom och spanar in i kameran. Senaste akuta
uppdraget var i Venezuela, när president Hugo Chávez dog. Bert Sundströms ambition
är att levandegöra den verklighet som råder ute i världen för vanliga svenskar i
tevesofforna.

I februari 2011 blev utrikeskorrespondenten Bert Sundström – van vid att ständigt vara på jakt
efter nyheter – själv ofrivilligt rubrikernas man. Han var i Kairo för att rapportera om ”den
egyptiska våren”, när stämningen plötsligt blev hotfull. Det resulterade i ett brutalt överfall,
som kunde ha slutat riktigt illa. En mer försiktig person skulle kanske övergå till en lugnare
tjänst på hemmaplan efter en sådan traumatisk upplevelse. Men Bert får det nästan att låta
som om det bara var en lite mer ovanlig dag på jobbet.
– Det som är farligast under mina uppdrag utomlands är vanligtvis bilresorna. Trafiken kan
vara intensiv och riskabel, vägarna livsfarliga och förarna kör ofta fort och vårdslöst. Det som
jag råkade ut för i Egypten är mycket mer sällsynt. När jag rapporterade från striderna, blev
jag attackerad av en mobb med ungdomar. Andra människor försökte bilda en mur omkring
mig för att skydda mig, men jag blev knivskuren och hamnade på marken. Det sista jag
minns, innan jag vaknade tre dygn senare på ett sjukhus i Egypten, är en stor stövel som
landar på mitt huvud.
Fortfarande har Bert Sundström sviter efter olyckan, vissa svårigheter med balansen,
ansiktsförlamning och besvär med ena ögat, det sistnämnda mest störande i det dagliga livet.

Men trots detta och trots de påfrestningar hans myckna resande innebär för familjen, har han
aldrig reflekterat över att ägna sig åt något annat.
– Det är en speciell känsla att vara mitt i händelsernas centrum, och göra teve ’på riktigt’. Jag
vill vara en länk till svenskar i tevesoffan, från den typ av verklighet, som de flesta människor
i världen lever i. En tillvaro som är besvärligare, farligare, fattigare och mer utsatt än det stora
flertalet i vår ombonade folkhemstillvaro kan ana sig till. Jag blir själv berörd av det jag ser
och försöker skildra det på ett personligt sätt med känslor och egna reaktioner.
Fast egentligen var det till stor del en slump att Bert hamnade på SVT. Han har en bakgrund
som innehåller språkstudier och flera år som engelsklärare i Argentina. Men trots att han
trivdes med tillvaron, kände han att det var dags att sadla om till något annat. Därför ansökte
han till Journalisthögskolan. Under studietiden fick han göra praktik på Rapport, och trots att
Berts lärare var skeptisk till hans förmåga, blev han kvar där. Vi det här laget har han bortåt 20
års erfarenhet som utrikeskorrespondent i svensk television. Under de åren har han varit fast
korrespondent i såväl Washington som Moskva. Men sedan ett tiotal år tillbaka är han
stationerad i Stockholm och härifrån gör han mellan fem och femton resor per år. Arbetet ute
på fältet är ofta intensivt, men Bert trivs med den nerv och dramatik som finns i händelsernas
centrum.
– Själva arbetssituationen stressar mig inte, för då är jag fokuserad på att få fram mina inslag.
När det händer något akut handlar det om att komma iväg med kort varsel och mycken tid och
energi går åt till att hitta en resväg. Det är många journalister från hela världen som ska fram
samtidigt och då blir det ofta stor konkurrens om biljetterna. På plats kan situationen vara
kaotisk, då alla försöker göra sin grej, och vi är oerhörd beroende av att tekniken fungerar. Det
händer att jag jobbar hela dygn i streck, de tillfällen jag sköter både rapportering, filmning och
redigering själv.
Pressen kan vara stor även för redaktionen på hemmaplan, då man vill ha en så aktuell
rapportering som möjligt, och tvingas till snabba beslut mitt i direktsändning. På
nyhetsredaktionen finns stor beredskap för snabba omställningar och arbetsmiljön präglas ofta
av hets, nyhetsstress och högt tempo. Men det finns förstås även lugnare och mer
rutinbetonade dagar.
– Ja, mellan resorna jobbar jag på nyhetsredaktionen i TV-huset. Arbetsuppgifterna handlar då
om att i samråd med redaktörer och programledare gå igenom utrikesnyheter. Läsa telegram,
gå igenom material från bildbyråer och producera egen nyhetstext och bildkommentarer.
Alla de resor han gör till olika länder gäller inte akutinsatser, när någon stor världsnyhet
inträffat. Bert Sundström gör också reportageresor, då han jobbar utifrån en idé, eller
journalistisk vinkel, som han dryftat med redaktionen. Då är det inte samma nyhetsstress,
höga tempo och långa arbetsdagar. Allt behöver inte redigeras på plats, utan det mesta av
arbetet kan göras hemma på redaktionen. Men oberoende av vad uppdraget gäller, så drivs
Bert, som den goda pedagog han är, av ett folkbildningsansvar i det han gör.
– Jag har ett uppdrag som i viss mening går ut på att hjälpa dem som har det sämre. Det
handlar om människor som har ett liv som på många sätt är svårare än det vi har i Sverige.
Därför känner jag mycket för att förmedla en medvetenhet om hur andra har det, till vanliga
svenskar i tevesofforna. Ibland leder ett omskakande reportage till att folk blir engagerade och
vill göra något för att bidra till att lindra nöden i världen.

Kortfakta om Bert Sundström
Född när och var: 1959 i Stora Tuna
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Familj: Fru och två barn
Aktuell med: Alltid aktuell med rapporter från olika delar av världen. Senaste akutuppdraget
Venezuela efter president Hugo Chávez död, som nyligen följts upp med rapportering från valet av ny
president i landet
Fritidsintressen: Mat och musik, närmare bestämt thaimat och argentinsk/brasiliansk musik
Otippad egenskap: Skulle kanske vara matlagning i så fall

