תקציר היחסים בין ארצות הברית לבין הוואי
 – 1826ארצות הברית הכירה בריבונותה ובעצמאות של ממלכת הוואי.
 – 1893הצי של ארצות הברית כבש את הוואי ,בטוענה שהדבר הוא לטובת ביטחונה של ארצות הברית; מושל הוואי הניף את הדגל האמריקני על
אדמת הוואי והכריז על הוואי כעל מדינת חסות של ארצות הברית .לאחר מכן ,ממשלת ארצות הברית "שחררה" את מלכת הוואי ,ליליאוקאלאני,
מתפקידה) .קרא את מחאתה של המלכה באתר .(http://www.kanakamaolipower.org/history.php
 – 1898ארצות הברית "סיפחה" באופן רשמי את הוואי ,תוך עקיפת ענייני נוהל כגון הסכם סיפוח ,אשר נחתם תמיד בעבר ,בעת סיפוחן של
לואיזיאנה ,פלורידה ,טקסס וטריטוריות אחרות .על-פי החוק הבינלאומי ,אי חתימה על הסכם סיפוח פירושו שהמדינה המסופחת לא ויתרה על
ריבונותה.
 – 1959ארצות הברית ארגנה משאל-עם כדי לשאול את בני הוואי ,אם ברצונם להמשיך לשמור על מעמדם כמדינת חסות או שברצונם להצטרף
כמדינה לארצות הברת .למען השגת תוצאה חיובית ,התעלמה ארצות הברית בנוחיות מהשאלה השלישית ,המחויבת על-פי אמנת האומות
המאוחדות ,והיא :האם בני הוואי מעוניינים בעצמאות .בעזרת קולות נוספים ,של  10,000אנשי צבא אמריקנים שהיו מוצבים בהוואי ,ההצעה
להצטרף לארצות הברית זכתה ברוב קולות וכך הפכה הוואי למדינה החמישים.
כַּיּוֹם – הוואי היא עדיין הקולוניה היפה ביותר של האימפריה האמריקנית וארצות הברית עדיין משתיקה את בני הוואי המבקשים עצמאות .אך לכמה
זמן עוד?...
האמריקנים מצהירים מדי יום" :אנו האומה הגדולה ביותר על פני כדור הארץ!"
והם אף מלמדים את ילדי בית הספר להגיד ,בשבועת הנאמנות שלהם ..." :חופש וצדק לכול!"
התגובה של בני הוואי היא :הוואי איננה אמריקה ולעולם לא תהיה!
--מה לזה ולאומות אחרות ,השואפות לעצמאות? יש המון דמיון .לא מעט אומות כבושות ,בכל רחבי העולם ,נאבקות למען השגת עצמאות .יש
להן הסיפורים שלהן ,המתארים כיצד כוחות הכיבוש עיוותו חוקים בינלאומיים או התעלמו מהם ,על מנת לדכא אותן .נתיני הוואי היו רוצים
להקים תערוכה חינוכית קבועה באי קוואי ,האי המורד ,ולהציג את סיפוריהן ואת דגליהן כדי להקנות ידע למבקרים מכל רחבי העולם .כמובן,
חומר זה יהיה זמין גם באינטרנט ויתורגם לשפות רבות.

