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Ön Biak ligger norr om Västpapua. Det sägs att öns 
geografiska läge är idealiskt för att skicka ut satelliter 
till yttre rymden, den ligger ju nästan på ekvatorn. Det 
har stor betydelse att utnyttja jordens rotationshastighet 
för att spara bränsle, säger det ryska utrikesdeparte-
mentets talesman, Yuri Thamrin. 

Överenskommelsen att använda Biakflygplatsen un-
dertecknades av presidenterna Susilo Bambang 
Yudhoyono och Vladimir Putin när de var i Kuala 

Lumpur, Malaysia, på APEC:s toppmöte den 14 
december 2005. Betydelsen av att använda Biaks 
flygplats för ryska satellituppskjutningar framhävdes när 
överenskommelser om handel, investeringar och 
vapenköp undertecknades under Putins besök i Jakarta i 
början av september 2007. Uppskjutning 2010 

Uppskjutning av satelliter beräknas äga rum år 2010. 

Rysk satellituppskjutningplats på ön 
Biak 
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Två företag är involverade i uppskjutningarna, nämligen 
det ryska företaget Air Lunch Aerospace Corporation 
och det indonesiska PT Alai (Air Lunch Aerospace 
Indonesia). Man hoppas kunna skjuta upp 100 satelliter 
per år till 2020. 

Det var den japanska armén som först byggde flyg-
platsen under andra världskriget. Efter deras tillbaka-
dragande byggdes det om av de allierade makterna för 
att genomföra offensiver norrut till det ockuperade 
Filippinerna, Taiwan och Japan för att få slut på kriget. Protester mot satellituppskjutningen 

Enligt den indonesiska tidningen Suara pembaruan 
(071008) demonstrerade den 4 oktober Biaks befolkning 
mot användningen av öns flygplats för att skjuta upp 
ryska satelliter. Demonstrationen leddes av sex klaner 

som hävdar att marken enligt traditionella lagar tillhör 
dem. 

Demonstranterna angav följande skäl för sina krav: 

1. att marken omkring flygplatsen tillhör lokalbe-
folkningen 

2. att lokalregeringen inte har givit tillstånd till 
centralregeringen att hyra ut lokalbefolkningens 
mark 

3. att överenskommelsen mellan Indonesiens rege-
ring och Ryssland angående rättigheter, säker-
hetsgarantier, kompensation samt ersättning slöts 
utan lokalbefolkningens godkännande. 

Ungefär 2.000 människor deltog i demonstrationen.  
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