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One-pager track DAM 

The West Wing 2021-2022 

 

is de jongerendenktank van én voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze 

onafhankelijke denktank is medio 2015 opgericht en bestaat uit studenten en young 

professionals met interesse voor de ontwikkeling van (buitenlands)beleid. The West 

Wing voorziet het ministerie jaarlijks van advies en publiceert daarnaast artikelen 

over onderwerpen die voor de denktank van belang zijn.   

 

Aan de denktank wordt aan het begin van het academisch jaar een aantal uitdagende 

beleidsvragen gesteld. De beleidsvragen worden in groepen van 12 leden, welke 

zijn onderverdeeld in ‘tracks’, beantwoord. West Wing leden worden in staat 

gesteld om gedegen beleidsadvies te geven doordat het bestuur van The West Wing 

– in samenwerking met de Eenheid Strategische Advisering (ESA) van het ministerie – een reeks activiteiten 

organiseert en faciliteert. Aan het eind van het academisch jaar presenteert elke track het beleidsadvies.   

 

The West Wing is in het leven geroepen met als doel om jongeren te betrekken bij de vorming van het 

buitenlandbeleid. Elk jaar doen verschillende directies mee, zodat leden inzicht krijgen in verschillende regio’s 

en thema’s van het buitenlandbeleid. In aankomend West Wing-jaar zullen beleidsvragen gesteld worden door de 

Directie Duurzame Economische Ontwikkeling (DDE), de Directie Europa (DEU), de Directie Noord-Afrika en 

Midden-Oosten (DAM) en de Permanente Vertegenwoordiging VN, New York (PV NY).  

 

 

Schuldenproblematiek MENA regio 

Inkadering 

De landen in Midden-Oosten en Noord-Afrika (kortweg de MENA-regio) laten grote verschillen zien in welvaart 

en de hoogte van hun publieke schulden, maar vertonen veel overeenkomsten waar het gaat om de rol van de staat 

in de economie. De overheid is traditioneel de belangrijkste werkgever, er is een vermenging tussen staat en 

economie (en leger), en overheidssubsidies worden gebruikt om de bevolking toegang te geven tot betaalbare 

diensten en goederen (bijv. brandstof maar ook voedsel). Tegelijkertijd is er een sterk groeiende bevolking, 

fluctuerende olieprijzen, gebrek aan accountability, afhankelijkheid van een paar sectoren (olie, toerisme); 

corruptie en de covid-crisis. Daardoor schuren steeds meer landen in de MENA tegen de grenzen van dit model 

(of sociaal contract) aan. Waar overheden in het verleden relatief makkelijk aan financiering konden komen, neemt 

het aantal landen met onhoudbare overheidsfinanciën en schulden toe. Omdat een schuldencrisis vaak technisch 

en sluipend proces is, heeft DAM meer behoefte aan inzicht in hoe zulke crises zich ontwikkelen, welke reële 

consequenties deze hebben, en wat ons handelingsperspectief is (bilateraal, maar vooral ook via IMF, WB of EU).  

Opdracht: 

1. Breng de schuldensituatie in kaart (zoals: omvang schuld; voorwaarden financiering; wie zijn 

schuldeisers; valuta etc) met in het bijzonder aandacht voor de consequenties voor de Nederlandse 

doelen, belangen en aanwezigheid in de MENA-regio (focus op beperkt aantal landen heeft de voorkeur); 

2. Geef een advies over de beschikbare instrumentaria en identificeer zo mogelijk andere instrumenten om 

te komen tot een houdbare schuldensituatie; 

3. Geef input op de meerjarenlandenstrategieën voor de gekozen landen (analyse, kansen/risico’s en 

handelingsperspectief voor NL). 

 

Werkwijze: 

Als advies willen we meegeven: 

• Economie gaat over mensen. 

• Schulden zelf zijn niet het probleem, het gaat om de houdbaarheid en de transparantie daarvan, en de 

reële consequenties wanneer hieraan niet wordt voldaan. 

• Focus op een beperkt aantal landen (2-3) om voldoende diepgang te kunnen krijgen. Suggestie: Libanon, 

Egypte en Tunesië. 

• Wees creatief, ga op zoek naar experts en bronnen die voorbij het bestaande instrumentarium leiden. 

• Oplossingen voor de toekomst liggen mogelijk in het verleden. Misschien is er inspiratie op te doen uit 

Jubilee2000 en de grote schuldverlichtingsinitiatieven van rond de eeuwwisseling (HIPC&MDRI). 
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• Wees je bewust van de reële consequenties, en de mate waarin kwetsbare groepen (vaak vrouwen) anders 

worden geraakt dan groepen die hierover besluiten. Maak deze zichtbaar. 

• Politiek draagvlak voor een oplossing is vaak belangrijker dan de oplossing zelf. 
 


