VAD HÄNDER EFTER FIDEL?
EVA GUSTAVSSON

Oavsett om Fidel Castro avgår eller inte och om han efterträds av sin likasinnade bror
Raoul, skulle det få positiva effekter för demokratiseringen av Kuba om USA hävde sitt
embargo . Eva Gustavsson rapporterar från ett besök i kommunismens sista utpost .
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