Història breu de la relació entre els Estats Units i Hawaii
1826 - Els Estats Units van reconèixer el Regne de Hawaii com a país sobirà independent.

1893 – La marina dels Estats Units va ocupar Hawaii amb el pretext que ho feia en interès de la seguretat dels Estats Units,

i el Ministre dels Estats Units va enlairar la bandera americana a Hawaii i va proclamar-lo protectorat dels Estats Units.

Aleshores, el Govern dels Estats units va fer fora la Reina hawaiana Liliuokalani (llegiu el manifest de protesta de la Reina a

http://www.kanakamaolipower.org/history.php).
1898 – Els Estats Units van annexar “oficialment” Hawaii, ometent els tràmits com ara el tractat d'annexió, que sempre

havia conclòs anteriorment en l'annexió de Louisiana, Florida, Texas, i altres territoris. Segons el Dret Internacional, el fet
que no hi hagi tractat d'annexió suposa que la sobirania del país annexat no ha capitulat.

1959 – Els Estats Units van organitzar un plebiscit per preguntar als hawaians si volien conservar el seu estatut de

protectorat o unir-se a ells com a estat. En interès d'un resultat favorable, van ometre convenientment la tercera pregunta
que prescrivia la Carta de les Nacions Unides, de si els hawaians volien la independència. Amb l'ajuda del vots addicionals
dels 10.000 homes de les forces militars nord-americanes en servei a Hawaii, van obtenir el vot per majoria a favor de la

unió de Hawaii com a cinquantè estat.

Avui - Hawaii segueix sent la colònia més bonica de l'Imperi americà, i els Estats Units encara mantenen a ratlla els
hawaians que volen la independència. Però fins a quan…?

I els americans inciten cada dia: “Som la nació més gran de la faç de la terra!”

I fins i tot ensenyen els seus escolars a dir en el seu Jurament de lleialtat a la nació: “...amb llibertat i justícia per a tots!”

--Què té a veure amb altres nacions que volen la independència? És molt semblant. Unes quantes nacions ocupades d'arreu
del món lluiten per aconseguir la independència. Tenen les seves històries, que mostren com les forces d'ocupació van
tergiversar o ignorar les lleis internacionals per reprimir-los. Els nacionals hawaians volen fer una exposició educativa
permanent a l'illa de Kauai, l'illa rebel, i exposar les seves històries i banderes a fi d’educar els visitants d'arreu del món.
Per suposat, aquest material també estaria disponible a Internet i es traduirà a moltes altres llengües

SOLIDARITAT - SOBIRANIA - INDEPENDÈNCIA
Catalunya no és Espanya ni ho serà mai!

