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КОРИСНІ ЛІНКИ:

Balancing Acts: Policy
Frameworks for Migrant
Return and Reintegration
(brief)
https://www.migrationpolicy.or
g/research/policy-frameworksmigrant-return-and-reintegration

The U.S. Asylum System in
Crisis: Charting a Way
Forward
(MPI Report)
https://www.migrationpolicy.or
g/research/us-asylum-systemcrisis-charting-way-forward

U.S. Immigration Policy
under Trump: Deep
Changes and Lasting
Impacts
(MPI Report)
https://www.migrationpolicy.or
g/research/us-immigrationpolicy-trump-deep-changesimpacts

How many migrant
children are
still separated from their
families?
(The Washington Post)
https://www.washingtonpost.
com/graphics/2018/local/trac
king-migrant-familyseparation/?noredirect=on&u
tm_term=.b1c11773f535v
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Аналітичний дайджест містить короткий огляд аналітичних записок,
експертних оцінок, оприлюднених у ЗМІ, наукових публікацій та
інших інформаційних джерел щодо проблем міграції
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