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Fly måtte stå på bakken
Onsdag i forrige uke gikk over 700 piloter i flyselskapet 
Norwegian ut i streik. Alle Norwegian-flyenes avganger i 
Norge, Sverige og Danmark ble stoppet. Streiken stoppet 
også flyvningene mellom de tre landenes hovedsteder. 
Streiken rammet rundt 35.000 reisende hver dag.

Å streike betyr at man nekter å gjøre jobben sin, fordi 
man er uenig med arbeidsgiveren sin om lønn eller arbeids-
betingelser. Noen ganger er man så uenige at det er 
vanskelig. Når man ikke klarer å bli enige, kan arbeidstage-
ren streike for å prøve å presse arbeidsgiveren til å gjøre 
som arbeidstageren vil.
 Da Aftenposten Junior gikk i trykken fredag, var det 
fortsatt ikke klart hvordan streiken ville ende.

Ny Nobel-sjef
I forrige uke ble det klart at Kaci Kullmann Five tar over 
jobben som leder av Nobelkomiteen. De fem personene i 
Nobelkomiteen bestemmer hvem som skal få Nobels 
fredspris hvert år. Det regnes som verdens gjeveste pris. 
 Kaci Kullmann Five er 63 år og tidligere leder i partiet 
Høyre. Hun overtar som leder i Nobelkomiteen etter 
Thorbjørn Jagland, som har vært leder i seks år. 

1. februar gikk fristen for å nominere personer til årets 
fredspris ut. Hvem som får den i år, blir først klart i desem-
ber. Nobelkomiteen skal bestemme seg innen da. 

FREDSPRIS

Kaci Kullmann Five har vært nestleder i Nobelkomiteen siden 
2009. Bildet er fra utdelingen av Fredsprisen i fjor.

En streik blir slutt ved at den ene eller andre parten gir seg, 
eller at partene blir enige.

Malala

Kaci Kullmann 
Five

Flere barn enn før blir helt friske av kreft.

Hæ?
Hva betyr det?

Kreft: En sykdom der celler har 
fått skade og lager nye celler 
som er annerledes. Alt i 
kroppen er laget av små celler. 

Blodkreft: Sykdom i benmar-
gen. Blodkreft kalles også 
leukemi.  

Cellegiftkur: Behandling med 
medisin som dreper de cellene 
som ikke skal være der.

  Mellom 30 og 40 barn fra 0 
til 14 år får blodkreft hvert 
år. 70-80 prosent blir friske.

  Man vet ikke hvorfor noen 
barn får blodkreft.

  I 2012 fikk 141 barn i Norge 
under 15 år kreft. 

FAKTA

Barn og kreft

Når håret til 
Angelica vokser ut, 
har hun ikke tenkt å 
spare til det blir 
langt igjen. 

Det blir mye venting på 
sykehuset. Her er Angelica og 
pappa med på et rebusløp.

Angelica lager 
armbånd med perler 
på hobbyrommet på 
sykehuset. Saline 
lager også smykker.


