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PERANG di Ukraina dimulai empat bulan lalu. Menurut Kantor Komisaris Tinggi PBB
untuk Hak Asasi Manusia, perang ini telah menewaskan lebih dari 4.500 warga sipil dan
menciptakan hampir lima juta pengungsi. Angka-angka ini tidak termasuk kematian
personel militer—setidaknya 10.000 orang Ukraina dan mungkin lebih banyak lagi di
pihak Rusia—serta jutaan orang yang telah mengungsi di dalam perbatasan Ukraina.

Invasi ke Ukraina telah melumat kota-kota dan infrastruktur sipil. Butuh beberapa
generasi untuk membangunnya kembali. Invasi juga menimbulkan kejahatan perang
berskala besar, seperti yang dilakukan selama pengepungan Mariupol oleh pasukan
Rusia.

Saya menggelar diskusi roundtable bersama tiga pemikir Marxis: Étienne Balibar,
Profesor Filsafat Eropa Kontemporer di Kingston University (London, Inggris Raya), Silvia
Federici, Profesor Emeritus Filsafat Politik di Universitas Hofstra (Hempstead, Amerika
Serikat) dan Michael Löwy, Direktur Riset Emeritus di Centre national de la recherche
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scientifique (Paris, Prancis). Diskusi ini digelar untuk meninjau apa yang terjadi sejak
perang meletus, merefleksikan peran NATO, dan menimbang kemungkinan-kemungkinan
skenario masa depan.

Rangkuman pembicaraan di bawah ini lahir dari serangkaian komunikasi selama
beberapa pekan terakhir melalui email dan telepon.

Marcello Musto (MM): Invasi Rusia ke Ukraina telah mengembalikan Eropa ke
kebrutalan perang dan menghadapkan dunia pada dilema bagaimana merespons
serangan terhadap kedaulatan Ukraina.

Michael Löwy (ML): Selama Putin ingin melindungi minoritas penutur bahasa Rusia di
wilayah Donetsk, ada rasionalitas tertentu dalam kebijakannya. Ini juga berlaku pada
sikapnya yang menentang ekspansi NATO di Eropa Timur. Namun, invasi brutal ke
Ukraina—dengan serangkaian pengeboman kota dan ribuan korban sipil termasuk lansia
dan anak-anak—tidak memiliki pembenaran.

Étienne Balibar (EB): Perang di depan mata kita ini adalah perang “total”. Ini perang
teror dan bumi hangus oleh tentara negeri jiran yang lebih kuat. Pemerintahan negara ini
ingin militernya terlibat petualangan imperialis yang tak berujung. Sikap penting dan
mendesak yang harus diambil adalah bahwa perlawanan Ukraina harus dipertahankan.
Untuk itulah perlawanan ini harus benar-benar didukung oleh tindakan, bukan sekadar
perasaan. Tindakan apa? Pada titik inilah bermula perdebatan taktik, kalkulasi efektivitas
tindakan, serta risiko “defensif” dan “ofensif”. Yang jelas, pilihannya bukan “wait and see”.

MM: Di samping perlawanan balik Ukraina yang sah dilakukan, ada persoalan yang sama
pentingnya, soal bagaimana Eropa bisa menghindari citra sebagai sebagai aktor dalam
perang ini alih-alih sebagai pihak yang sekuat mungkin berkontribusi untuk diplomasi
demi mengakhiri konflik bersenjata. Terlepas dari retorika permusuhan tiga bulan terakhir,
itulah yang tampak dalam sebagian besar opini publik: Eropa tidak boleh ambil bagian
dalam perang. Pokok terpenting dalam opini publik ini adalah bagaimana agar penduduk
yang menderita tidak semakin banyak. Karena bahayanya adalah bangsa ini [Ukraina]
akan dianggap bangsa yang menjadi martir di tangan Rusia. Ukraina akan berubah
menjadi kamp militer yang menerima senjata dari NATO dan mengobarkan perang
panjang untuk kepentingan Washington yang ingin menyaksikan Rusia lemah secara
permanen dan Eropa bergantung secara ekonomi dan militer kepada Amerika Serikat.

Jika ini terjadi, konflik akan melebar keluar dari isu pertahanan kedaulatan Ukraina.
Mereka yang sejak awal mengecam bahaya beruntun perang pasca-pengiriman senjata
berat ke Ukraina tentu bukannya tidak menyadari kekerasan harian di sana dan tidak
pula ingin menyerahkan penduduk Ukraina ke kuasa militer Rusia. “Non-blok“ tidak
berarti netralitas atau kesetaraan, seperti yang muncul dalam berbagai karikatur. Ini
bukan soal pasifisme abstrak sebagai prinsip; ini alternatif diplomatik yang konkret.
Artinya, menimbang secara hati-hati setiap tindakan atau ujaran bisa mendekatkan kita
ke tujuan pokok dalam situasi saat ini, yaitu membuka keran negosiasi yang kredibel
demi memulihkan perdamaian.
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Silvia Federici (SF): Tidak ada dilema di sini. Perang Rusia di Ukraina harus dikecam.
Penghancuran kota, pembunuhan orang-orang tak berdosa, teror yang harus dialami
ribuan warga—semua ini tidak bisa dibenarkan. Bukan cuma kedaulatan yang dilanggar
dalam tindakan agresi ini. Tapi saya setuju kita juga harus mengutuk manuver-manuver
AS dan NATO untuk mengobarkan perang ini, mengutuk keputusan Amerika Serikat dan
Uni Eropa mengirim senjata ke Ukraina, yang akan memperpanjang perang entah
sampai kapan. Tidak pantas mengirim senjata mengingat invasi Rusia bisa dihentikan
seandainya AS menjamin NATO tidak melakukan ekspansi ke perbatasan Rusia.

MM: Salah satu hal utama yang dibicarakan sejak awal perang adalah jenis bantuan apa
yang bisa diberikan ke Ukraina untuk mempertahankan diri dari agresi Rusia tanpa harus
menggiring situasi ke kehancuran lebih besar di dalam negeri dan memperluas konflik
secara global. Di antara isu-isu yang diperdebatkan beberapa bulan terakhir adalah
permintaan Zelensky untuk pemberlakuan zona larangan terbang di langit Ukraina, taraf
sanksi ekonomi untuk Rusia, dan yang lebih penting, tepat atau tidaknya mengirimkan
senjata ke pemerintah Ukraina. Menurut Anda, apa keputusan yang harus diambil agar
jumlah korban tidak bertambah dan eskalasi lebih lanjut bisa dicegah?

ML: Banyak kritik yang bisa dilontarkan terhadap Ukraina saat ini: kurangnya demokrasi,
penindasan terhadap minoritas berbahasa Rusia, ‘oksidentalisme’, dan banyak lagi yang
lainnya. Tapi ini tidak membatalkan hak rakyat Ukraina untuk membela diri melawan
invasi Rusia ke wilayah mereka, melawan serbuan yang disertai penghinaan luar biasa
terhadap hak bangsa-bangsa dunia untuk menentukan nasib sendiri.

EB: Saya akan bilang bahwa perang Ukraina melawan invasi Rusia adalah “perang yang
adil” (just war) dalam artian yang paling tegas. Saya sangat sadar “just war” adalah
kategori yang bisa dipertanyakan. Saya juga sadar bahwa di Barat, istilah ini punya
riwayat panjang yang mustahil dilepaskan dari manipulasi dan kemunafikan, atau ilusi-
ilusi yang akhirnya melahirkan bencana. Tapi saya tidak melihat ada istilah lain yang
cocok. Jadi, saya mengapropriasi istilah ini sekaligus menekankan bahwa perang “adil”
adalah situasi di mana pengakuan atas legitimasi pihak yang melakukan pembelaan diri
dalam agresi—kriteria dalam hukum internasional—tidak cukup, namun kita perlu
berkomitmen terhadap pihak yang satu ini.

Ini perang yang menempatkan orang-orang seperti saya—yang menganggap semua
perang di seluruh dunia dalam situasi hari ini tidak bisa dibenarkan atau membawa
malapetaka—tidak punya pilihan untuk bersikap pasif karena akibatnya akan lebih buruk
lagi. Jadi, saya tidak merasa antusias, tetapi saya memilih melawan Putin.

MM: Saya paham apa saja yang melatarbelakangi amatan-amatan ini, tapi saya akan
lebih menyoroti apa saja yang dibutuhkan untuk mencegah malapetaka besar. Karena itu,
saya akan fokus pada kebutuhan mencapai kesepakatan damai yang sangat mendesak
ini. Semakin lama waktu yang diperlukan, semakin besar potensi perang terus meluas.
Tak seorang pun berniat memalingkan diri dan mengabaikan apa yang terjadi di Ukraina.
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Tapi kita harus sadar ketika negeri adidaya berkekuatan nuklir seperti Rusia terlibat,
sementara tidak ada gerakan pro-perdamaian yang cukup besar yang aktif di sana, maka
anggapan bahwa perang melawan Putin dapat “dimenangkan” adalah ilusi.

EB: Saya sangat takut terjadi eskalasi militer—termasuk nuklir. Ini menakutkan dan
kelihatannya bukan mustahil. Tapi pasifisme bukanlah pilihan. Kebutuhan paling
mendesak adalah membantu Ukraina melawan agresi. Jangan sampai kita memainkan
kartu “non-intervensi” lagi. Uni Eropa juga sudah terlibat dalam perang. Kalaupun tidak
mengirim pasukan, Uni Eropa mengirimkan senjata—dan saya pikir itu tindakan yang
tepat. Itu bentuk intervensi.

MM: 9 Mei lalu pemerintahan Biden menyetujui Ukraine Democracy Defense Lend-Lease
Act of 2022. Isinya paket bantuan militer dan keuangan lebih dari 40 miliar dolar AS untuk
Ukraina. Ini jumlah yang sangat besar—yang belum mencakup bantuan dari berbagai
negara Uni Eropa—dan tampaknya dirancang untuk mendanai perang berkepanjangan.
Biden sendiri menegaskan kesan ini pada 15 Juni, ketika ia mengumumkan AS akan
mengirimkan bantuan militer senilai satu miliar dolar lagi. Pasokan senjata yang semakin
besar dari AS dan NATO mendorong Zelensky untuk terus menunda perundingan yang
sangat dibutuhkan dengan pemerintah Rusia. Selain itu, mengingat senjata yang dikirim
dalam banyak perang di masa lalu akhirnya digunakan oleh pihak lain untuk tujuan yang
berbeda, tampaknya masuk akal untuk bertanya-tanya apakah pengiriman senjata ini
semata bertujuan untuk mengusir pasukan Rusia dari Ukraina.

SF: Saya pikir langkah terbaik adalah Amerika Serikat dan Uni Eropa memberikan
jaminan kepada Rusia bahwa Ukraina tidak akan bergabung dengan NATO. Pokok ini
telah dijanjikan kepada Mikhail Gorbachev saat runtuhnya Tembok Berlin, meskipun tidak
tertulis. Sayangnya, tidak ada minat mencari solusi. Banyak orang di struktur militer dan
politik AS yang selama bertahun-tahun mendukung dan mempersiapkan konfrontasi
dengan Rusia. Perang hari ini dengan mudah digunakan untuk membenarkan
peningkatan besar dalam ekstraksi minyak bumi dan mengesampingkan semua isu
pemanasan global. Biden sudah gagal menepati janji kampanyenya untuk menghentikan
pengeboran di tanah-tanah warga asli Amerika. Kita juga menyaksikan pengalihan dana
miliaran dolar—yang semestinya bisa digunakan untuk meningkatkan taraf hidup ribuan
orang Amerika—ke military industrial complex AS, salah satu pemenang utama dalam
perang ini. Perdamaian tidak akan terwujud melalui eskalasi militer.

MM: Mari kita bahas reaksi kaum kiri terhadap invasi Rusia. Meskipun hanya segelintir
organisasi membuat kesalahan politik yang besar ketika menolak untuk secara tegas
mengutuk “operasi militer khusus” Rusia. Di luar kesalahan-kesalahan lain, ini kesalahan
yang bisa mempersulit mereka—atau membuat mereka tidak kredibel—ketika mereka
ingin mengecam tindakan agresi NATO kelak. Ini mencerminkan pandangan yang sempit
ideologis yang mereduksi pemahaman politik menjadi satu dimensi belaka: seolah-olah
semua isu geopolitik harus dinilai bobotnya semata-mata dalam upaya melemahkan AS.
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Pada saat bersamaan, terlalu banyak orang kiri yang menyerah pada godaan untuk
terlibat perang baik langsung maupun tidak. Saya tidak kaget dengan posisi Sosialis
Internasional, Partai Hijau di Jerman, atau beberapa anggota parlemen progresif dari
Partai Demokrat di AS—meskipun sikap pro-militerisme dadakan orang-orang yang
sehari sebelumnya mendaku diri pasifis ini terasa tetap menghujam dan mengejutkan.
Banyak kekuatan kiri “radikal” yang beberapa pekan ini bersuara segendang sepenarian
dengan kubu pro-Zelensky. Saya percaya ketika kubu progresif tidak menentang perang,
mereka akan kehilangan bagian penting dari alasan kenapa mereka harus ada dan
akhirnya mereka akan menelan mentah-mentah ideologi kubu lawan.

ML: Saya akan mulai dengan mengingat bahwa argumen anti-komunis dipakai dalam
salah satu “justifikasi” Putin atas invasi ke Ukraina. Dalam pidato Putin sebelum perang,
pada 21 Februari, dia menyatakan Ukraina “sepenuhnya diciptakan oleh Bolshevik dan
Komunis Rusia” dan bahwa Lenin adalah “pengarang dan arsitek” negeri ini. Putin
menyatakan ambisinya untuk merestorasi “Rusia yang ada dalam sejarah” pra-Bolshevik
—yaitu Rusia era Tsar—dengan cara mencaplok Ukraina.

EB: Putin menyatakan Lenin telah sembrono menyerah pada nasionalisme Ukraina.
Menurut Putin, jika Lenin tidak melakukan itu, maka tidak akan ada pula Ukraina
merdeka, karena penduduk Ukraina akan menganggap tanahnya sendiri sebagai bagian
dari Rusia. Argumen ini seperti memakai posisi Stalin untuk melawan Lenin. Tentu saja,
saya pikir Lenin benar dalam penyikapannya atas isu “kebangsaan” yang tersohor itu.

MM: Lenin menulis bahwa kendati perjuangan suatu bangsa untuk merdeka dari
kekuatan imperialis dapat dimanfaatkan oleh imperialis lain daya untuk kepentingannya
sendiri, seharusnya ini tidak mengubah kebijakan kaum kiri untuk mendukung hak
bangsa-bangsa menentukan nasib sendiri. Dalam sejarahnya, kaum progresif selalu
mendukung prinsip ini, membela hak negara-negara untuk menegakkan perbatasan atas
dasar kehendak rakyat.

ML: Bukan kebetulan jika sebagian besar partai kiri “radikal” dunia, termasuk yang paling
suka bernostalgia dengan sosialisme Soviet, misalnya partai komunis Yunani dan Chili,
mengutuk invasi Rusia ke Ukraina. Sayangnya, kekuatan-kekuatan kiri terdepan di
Amerika Latin dan pemerintah seperti Venezuela memihak Putin, atau membatasi diri
dengan sekadar mengambil sikap “netral”—seperti yang ditunjukkan oleh Lula, pemimpin
Partai Buruh di Brasil. Pilihan kaum kiri adalah antara hak bangsa untuk menentukan
nasib sendiri—seperti yang dikatakan Lenin—dan hak imperium untuk menyerang dan
mencaplok negara lain. Anda tidak bisa memilih dua-duanya, karena ini dua opsi yang
tidak dapat didamaikan.

SF: Di AS, juru bicara gerakan-gerakan keadilan sosial dan organisasi feminis seperti
Code Pink telah mengutuk agresi Rusia. Tapi perlu dicatat bahwa pembelaan AS dan
NATO terhadap demokrasi cukup selektif, mengingat rekam jejak mereka di Afghanistan,
Yaman, operasi Africom di Sahel. Rekornya panjang. Kemunafikan dalam pembelaan AS
atas demokrasi di Ukraina juga terlihat jelas jika kita menimbang bagaimana pemerintah
AS tutup mata atas pendudukan brutal Israel di Palestina dan penghancuran kehidupan
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rakyat Palestina yang tidak ada habis-habisnya. Perlu dicatat juga bahwa AS telah
membuka pintu untuk Ukraina tepat setelah menutup akses imigran dari Amerika Latin,
sementara bagi banyak imigran ini, menyelamatkan diri ke negeri asing adalah perkara
hidup-mati. Sementara itu, kaum kiri yang kini bercokol di lembaga negara—dimulai
dengan Ocasio-Cortez—sudah mendukung pengiriman senjata ke Ukraina.

Saya juga berharap media-media radikal bisa lebih dalam mempertanyakan pengetahuan
yang kita terima dari para pejabat negara. Misalnya, kenapa “Afrika kelaparan” karena
perang di Ukraina? Kebijakan internasional apa yang membuat negara-negara Afrika
bergantung pada biji-bijian Ukraina? Mengapa tidak menyebut perampasan tanah besar-
besaran oleh perusahaan-perusahaan internasional, yang kini membuat banyak orang
membicarakan “penjajahan gaya baru di Afrika”? Saya ingin bertanya sekali lagi: nyawa
siapa yang dianggap berharga? Kenapa hanya kematian tertentu yang bisa
membangkitkan amarah?

MM: Terlepas dari meningkatnya dukungan untuk NATO setelah invasi Rusia ke Ukraina
—yang sangat gamblang dalam permintaan formal Finlandia dan Swedia untuk
bergabung dengan NATO—kita perlu bekerja lebih keras untuk memastikan agar publik
tidak melihat NATO—mesin perang terbesar dan paling agresif di dunia—sebagai solusi
keamanan global. NATO telah menampilkan jati dirinya sebagai organisasi maut penyulut
ketegangan yang bisa memicu perang dunia dalam misinya memperluas dan
memperkokoh dominasi unipolar. Tapi ada paradoks di sini. Hampir empat bulan setelah
perang dimulai, kita tentu dapat mengatakan bahwa Putin tidak hanya keliru mengambil
strategi militer, tetapi juga akhirnya memperkuat—bahkan jika dilihat dari konsensus
internasional—musuh yang lingkup pengaruhnya (sphere of influence) ingin ia batasi:
NATO.

EB: Saya termasuk orang yang berpikir bahwa NATO seharusnya lenyap bersama Pakta
Warsawa ketika Perang Dingin berakhir. Di sisi lain, NATO tidak hanya punya fungsi
eksternal, tetapi juga—dan ini mungkin sebagian besar fungsinya—mendisiplinkan alias
menjinakkan siapa pun yang berada di kubu Barat. Semua itu pasti ada kaitannya
dengan imperialisme: NATO adalah bagian dari instrumen yang agar menjamin Eropa
secara umum tidak memiliki otonomi geopolitik sejati di hadapan imperium Amerika.
Inilah salah satu alasan kenapa NATO terus dipertahankan usai Perang Dingin. Dan saya
setuju dampaknya amat buruk bagi seluruh dunia. NATO mengkonsolidasikan beberapa
kediktatoran di dalam teritori pengaruhnya. NATO memfasilitasi—atau menoleransi—
segala macam perang, beberapa di antaranya sangat mematikan dan melibatkan
kejahatan terhadap kemanusiaan. Pendapat saya tentang NATO tidak berubah dengan
kejadian baru-baru ini yang disebabkan Rusia.

ML: NATO adalah organisasi imperialis yang didominasi Amerika Serikat dan
bertanggung jawab atas agresi yang tak terhitung banyaknya. Penghancuran monster
politik dan militer yang lahir dari Perang Dingin ini adalah syarat mendasar demokrasi.
Melemahnya NATO dalam beberapa tahun terakhir telah menyebabkan presiden
neoliberal Prancis Emmanuel Macron untuk menyatakan bahwa NATO sudah “mati otak”
pada 2019. Sayangnya, invasi kriminal Rusia ke Ukraina malah memberi angin untuk
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NATO. Beberapa negara netral—seperti Swedia dan Finlandia—sekarang sudah
memutuskan masuk NATO. Pasukan AS diposkan di Eropa dalam jumlah besar. Jerman,
yang dua tahun lalu menolak menaikkan anggaran militernya meski ada tekanan keras
dari Trump, baru-baru ini memutuskan untuk menginvestasikan 100 miliar euro untuk
pemersenjataan kembali (rearmament). NATO semestinya mengalami kemunduran
perlahan—bahkan mungkin lenyap. Tapi Putin malah menyelamatkannya.

SF: Yang juga mengkhawatirkan, perang Rusia di Ukraina sudah membuat banyak orang
lupa akan ekspansionisme NATO beserta dukungannya untuk kebijakan imperialis Uni
Eropa dan Amerika Serikat. Saatnya kembali membaca NATO’s Secret Armies karya
Danielle Ganser untuk menyegarkan ingatan kita tentang pemboman NATO di
Yugoslavia, peran NATO di Irak, serta kepemimpinan NATO dalam aksi pemboman dan
pecah-belah Libya baru-baru ini. Sudah terlalu sering NATO menginjak-injak demokrasi,
dan kini ia berpura-pura membela demokrasi. Saya tidak percaya anggapan bahwa
NATO hampir mati sebelum invasi Rusia ke Ukraina. Masuknya NATO ke Eropa Timur
dan kehadirannya di Afrika menunjukkan hal sebaliknya.

MM: Amnesia ini sepertinya telah mempengaruhi banyak kaum kiri di pemerintahan.
Mayoritas anggota parlemen dari Aliansi Kiri di Finlandia berpaling dari prinsip-prinsip
historisnya dan memilih bergabung dengan NATO. Di Spanyol, sebagian besar anggota
Unidas Podemos menyepakati suara seluruh kubu parlemen yang menyokong
pengiriman senjata ke tentara Ukraina dan mendukung kenaikan anggaran belanja militer
besar-besaran di KTT NATO yang akan diadakan di Madrid pada 29-30 Juni. Jika sebuah
partai tidak memiliki keberanian berbicara lantang menentang kebijakan semacam itu,
maka ia telah terlibat dalam perluasan militerisme AS di Eropa. Padahal, partai-partai kiri
di masa lalu sudah berkali-kali dihukum secara politik, termasuk di bilik suara, karena
politik rendahan semacam ini.

EB: Yang terbaik adalah agar Eropa cukup kuat melindungi wilayahnya sendiri, dan agar
ada sistem keamanan internasional yang efektif—yaitu agar PBB dirombak secara
demokratis dan hak veto permanen anggota Dewan Keamanan ditiadakan. Tapi semakin
NATO mencuat sebagai sistem keamanan, semakin lemah pula PBB. Di Kosovo, Libya
dan Irak pada 2013, misi Amerika Serikat dan NATO adalah melemahkan kapasitas PBB
untuk menyelenggarakan mediasi, regulasi, dan pengadilan internasional.

MM: Cerita yang kami dengar dari media benar-benar beda: NATO digambarkan sebagai
satu-satunya penyelamat dunia dari kekerasan dan ketidakstabilan politik. Di sisi lain,
sentimen anti-Rusia telah menyebar ke seluruh Eropa. Warga Rusia dimusuhi dan
didiskriminasi.

EB: Bahaya besar—mungkin bahaya utama yang berkaitan dengan apa disebut
Clausewitz sebagai “faktor moral” dalam perang—terletak pada godaan untuk
memobilisasi opini publik yang bersimpati pada warga Ukraina melalui sentimen anti-
Rusia. Media mendukung upaya ini lewat kabar-kabar setengah benar tentang sejarah
Rusia dan Soviet. Sengaja atau tidak, media membuat rakyat Rusia gamang di hadapan
ideologi rezim oligarki hari ini. Menyerukan sanksi atau boikot terhadap seniman, dan
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lembaga-lembaga kebudayaan atau akademik yang terbukti punya hubungan dengan
rezim dan para pentolannya adalah satu hal. Tapi, jika benar bahwa opini publik Rusia
adalah salah satu dari sedikit pintu peluang untuk keluar dari bencana ini, maka
menstigmatisasi budaya Rusia adalah tindakan keblinger.

MM: Beberapa sanksi terhadap individu sangat keras dan kontraproduktif. Ada orang-
orang yang tidak pernah menyatakan dukungan untuk kebijakan pemerintah Rusia
disasar hanya karena kebetulan lahir di Rusia, terlepas dari apa pun pendapat mereka
tentang perang ini. Langkah-langkah semacam ini akan mengompori propaganda
nasionalis Putin dan dapat menggiring warga Rusia untuk mendukung pemerintah
mereka.

EB: Terus terang, tidak elok rasanya menuntut warga negara sebuah kediktatoran polisi
ala rezim Putin untuk “mengambil sikap” jika mereka ingin terus diterima di “demokrasi”
kita.

ML: Saya setuju. Sentimen anti-Rusia wajib ditolak. Ini ideologi yang sangat reaksioner
seperti halnya semua bentuk nasionalisme chauvinistik. Saya ingin menambahkan bahwa
penting bagi kaum kiri internasionalis, yang mendukung perlawanan rakyat Ukraina
melawan invasi Rusia, untuk menunjukkan solidaritas mereka kepada warga Rusia—
individu, surat kabar, atau organisasi—yang telah menentang perang kriminal Putin di
Ukraina. Ada, kok, kelompok-kelompok dan partai-partai politik Rusia yang mendaku kiri
dan baru-baru ini merilis pernyataan sikap mengutuk agresi ke Ukraina.

MM: Mari kita akhiri diskusi ini dengan apa yang Anda pikirkan soal jalannya perang dan
kemungkinan skenario-skenario masa depan.

EB: Orang hanya akan sangat pesimistis menatap perkembangan ke depan. Saya sendiri
percaya peluang untuk mencegah malapetaka sangat kecil. Setidaknya ada tiga alasan.
Pertama, eskalasi mungkin terjadi, terutama jika perlawanan terhadap invasi terus
berlanjut dan tidak cukup hanya menggunakan senjata “konvensional”—yang batasannya
dengan “senjata pemusnah massal” kian kabur. Kedua, jika perang berakhir dengan
“hasil” tertentu, segala kemungkinan akan mengarah pada bencana. Tentu akan celaka
jika Putin mencapai misi-misinya dengan mengkremus rakyat Ukraina dan akhirnya
memancing tindakan-tindakan serupa. Mungkin juga, jika dia dipaksa berhenti dan
mundur, dengan kembali ke politik blok di mana dunia akan membeku. Apa pun
pilihannya, hal ini akan memancing gejolak nasionalisme dan kebencian yang bakal
berlangsung lama. Ketiga, perang dan episode-episode lanjutannya akan memukul
mundur mobilisasi planet bumi dalam melawan bencana iklim. Bahkan kenyataannya
perang telah mempercepat bencana iklim. Terlalu banyak waktu yang terbuang sia-sia.

ML: Saya punya kegelisahan yang sama, terutama soal tertahannya perang melawan
perubahan iklim, yang sekarang benar-benar terpinggirkan oleh perlombaan senjata
semua negara yang berurusan dengan perang.



9/10

SF: Saya juga pesimis. AS dan negara-negara NATO lainnya tidak beritikad meyakinkan
Rusia bahwa NATO tidak akan memperluas jangkauannya ke perbatasan Rusia.
Walhasil, perang akan berlanjut dengan dampak-dampak mematikan bagi Ukraina, Rusia
dan sekitarnya. Kita akan melihat dalam beberapa bulan mendatang bagaimana negara-
negara Eropa lainnya akan terpengaruh. Saya tidak bisa membayangkan skenario masa
depan selain perluasan situasi perang permanen yang sudah menjadi kenyataan di
begitu banyak belahan dunia. Saya juga tidak bisa membayangkan skenario selain—lagi-
lagi—bahwa sumber-sumber daya yang sangat dibutuhkan untuk mendukung reproduksi
sosial dialihkan ke tujuan-tujuan yang destruktif. Bagi saya, perih rasanya kita tidak
punya gerakan feminis yang turun ke jalan ramai-ramai, melakukan pemogokan, dan
bertekad mengakhiri semua perang.

MM: Saya juga merasa perang tidak akan reda dalam waktu dekat. Perdamaian yang
“tidak sempurna” tetapi lekas diwujudkan tentu akan lebih baik daripada memperpanjang
permusuhan. Tapi, ada banyak sekali kekuatan di lapangan dengan tujuan-tujuan yang
berbeda pula. Setiap kali seorang kepala negara menyatakan “kami akan mendukung
Ukraina sampai menang”, prospek perundingan semakin jauh. Namun, saya kira prospek
yang lebih besar adalah bahwa situasi kita kini mengarah ke perang yang tidak ada
habisnya, di mana pasukan Rusia berhadapan dengan militer Ukraina yang disuplai dan
didukung secara tak langsung oleh NATO.

Kaum kiri harus berjuang keras mendukung solusi diplomatik dan melawan kenaikan
anggaran belanja militer. Kenaikan anggaran ini niscaya dibebankan pada kelas pekerja
dan niscaya menyulut krisis ekonomi dan sosial lebih lanjut. Jika ini kejadian, maka pihak
yang akan diuntungkan adalah kaum kanan yang hari ini semakin agresif dan reaksioner
dalam mempengaruhi perdebatan politik di Eropa.

EB: Demi mengedepankan cara-cara pandang yang positif, kita harus memiliki tujuan
untuk merombak ulang Eropa—demi kepentingan Rusia, Ukraina, dan kepentingan kita
sendiri—sedemikian rupa sehingga soal-soal negara dan bangsa benar-benar kembali
dipikirkan. Tujuan yang lebih ambisius lagi adalah menciptakan dan mengembangkan
Eropa Raya yang multibahasa, multikultural, dan membuka diri untuk dunia—alih-alih
meletakkan militerisasi Uni Eropa ke dalam horizon masa depan kita, meski dalam jangka
pendek ini pendek ini tidak terhindarkan. Tujuannya untuk menghindari “benturan
peradaban” di mana kita akan menjadi pusatnya.

ML: Saya ingin mengusulkan tujuan yang lebih ambisius dalam artian positif; saya akan
bilang bahwa kita harus membayangkan corak Eropa yang lain dan Rusia yang lain,
menyingkirkan oligarki parasit kapitalis mereka. Pepatah Jean Jaurès “Kapitalisme
menyeret perang seperti awan menyeret badai” terdengar lebih relevan dari sebelumnya.
Hanya di Eropa yang lain itu, dari Atlantik hingga Ural—Eropa yang sosial, ekologis, dan
pasca-kapitalis—perdamaian dan keadilan dapat terjamin. Apakah ini skenario yang
mungkin? Tergantung kita masing-masing.***
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