Krótka historia relacji Stanów Zjednoczonych z Hawajami
Rok 1826 – Stany Zjednoczone uznały Królestwo Hawajów za niezależne i autonomiczne państwo.
Rok 1893 – Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych prowadziła okupację Hawajów, twierdząc, że leżało to w interesie
bezpieczeństwa tego mocarstwa. Jeden z ministrów Stanów Zjednoczonych kazał wywiesić amerykańska flagę, ustanawiając nad
wyspą amerykański protektorat. Wkrótce rząd Stanów Zjednoczonych podporządkował sobie królową Hawajów Liliuokalani (przeczytaj
protest królowej pod adresem http://www.kanakamaolipower.org/history.php).
Rok 1898 – Stany Zjednoczone dokonały „oficjalnej” aneksji Hawajów, nie wykorzystując do tego celu żadnych formalnych umów, jak
traktat o aneksji, które były stosowane, gdy przyłączano stany Luizjana, Floryda i Teksas lub inne terytoria. Zgodnie z prawem
międzynarodowym niepodpisanie traktatu o aneksji oznacza, że przyłączane państwo nie utraciło swojej suwerenności.
Rok 1959 – Stany Zjednoczone zorganizowały referendum, w którym zapytano mieszkańców wyspy, czy chcą zachować dla niej status
protektoratu, czy wolą, jako kraj, przyłączyć się do Stanów Zjednoczonych. Chcąc jednak uzyskać pozytywny wynik referendum,
organizatorzy zręcznie pominęli trzecie pytanie gwarantowane przez Kartę Narodów Zjednoczonych, dotyczące orzekania
o niepodległości. A dzięki pomocy ze strony dziesięciu tysięcy amerykańskich wojskowych stacjonujących wówczas na wyspie uzyskali
potrzebną większość głosów za przyłączeniem Hawajów do Stanów Zjednoczonych, tworzących od tamtej pory pięćdziesiąty stan
amerykańskiego mocarstwa.
Dzisiaj – Hawaje to wciąż najpiękniejsza kolonia amerykańskiego imperium, które trzyma pragnących niepodległości Hawajczyków w
szachu. Jak długo to jeszcze potrwa?
Amerykanie wykrzykują te słowa każdego dnia: „Jesteśmy najwspanialszym narodem na całej Ziemi!”
Nawet dzieci w szkole są uczone tego, aby w przysiędze na wierność sztandarowi (ang. Pledge of Allegiance) wypowiadać słowa:
„...wolność i sprawiedliwość dla wszystkich!”
Odpowiedzią Hawajczyków są słowa: Hawaje to nie Stany Zjednoczone i to się nigdy nie zmieni!
--Jaki to ma związek z innymi krajami pragnącymi swojej niepodległości? Istnieją duże podobieństwa. Bo jest wiele krajów na
świecie walczących o uzyskanie niepodległości. Każde z nich ma swoją historię opisującą, w jaki sposób siły okupacyjne
naginały lub lekceważyły prawo międzynarodowe, aby je zniewolić. Rodzimi Hawajczycy zapraszają gości z całego świata na
wystawę edukacyjną, organizowaną na znanej z buntowniczych postaw wyspie Kauai, podczas której przedstawione zostaną
symbole narodowe i opisy zdarzeń. Materiały wykorzystane w wystawie będą również dostępne przez Internet i
przetłumaczone na wiele języków.

