
 
Breve história dos EUA – Relação com o Havai 

 
1826 – Os EUA reconhecem o Reino do Havai como um país soberano e independente. 
 
1893 – A marinha dos EUA ocupa o Havai sob o pretexto de qual tal acção era do interesse da segurança dos Estados Unidos e o 
Ministro dos Estados Unidos hasteou a bandeira americana em solo do Havai e proclamou-o como sendo um protectorado dos 
Estados Unidos. Em seguida, o governo americano "retirou" a Rainha do Havai, Liliuokalani, do poder (Leia o protesto da Rainha em 
http://www.kanakamaolipower.org/history.php). 
 
1898 – Os Estados Unidos anexam “oficialmente” o Havai, ignorando formalidades, tais como o tratado de anexação, o qual tinham 
previamente sempre concluído no decurso da sua anexação dos estados do Luisiana, Florida, Texas bem como de outros territórios. 
De acordo com a lei internacional, a falta de um tratado de anexação significa que a soberania do país anexado não foi renunciada. 
 
1959 – Os EUA organizaram um plebiscito para perguntar aos habitantes do Havai se queriam manter o seu estado de protectorado 
ou se preferiam juntar-se aos EUA sob a forma de um estado. No interesse de um resultado favorável, foi convenientemente omitida a 
terceira pergunta mandatada pela Carta das Nações Unidas, designadamente se os habitantes do Havai queriam a independência. 
Com a ajuda de mais votos dos 10 mil militares americanos destacados no Havai alcançaram o voto maioritário para a união aos EUA. 
Na sequência disto, o Havai foi então incluído como o 50º estado americano. 
 
Hoje – O Havai é ainda hoje a mais bela colónia do império americano, e os EUA continuam a manter os habitantes do Havai que 
desejam a sua independência a uma distância. Mas até quando…? 
 
Os americanos afirmam todos os dias: “Somos a maior nação à face da Terra!” 
Na escola, ensinam as suas crianças a dizer no seu Juramento de Bandeira: “...com liberdade e justiça para todos!”  
 
 
A resposta dos habitantes do Havai é a seguinte: O Havai não faz parte da América e nunca fará! 
 
--- 
O que é que isto tem a ver com outras nações que procuram alcançar a sua independência? Existem muitas semelhanças. 
Bastantes nações ocupadas por todo o mundo estão a tentar alcançar a sua independência. Têm as suas histórias 
individuais que exemplificam o modo como as forças ocupantes contornaram ou ignoraram as leis internacionais para os 
suprimir. Os habitantes do Havai gostariam de ter uma exposição educativa permanente na ilha de Kauai, a ilha rebelde, e 
apresentar as suas histórias e bandeiras para informar os visitantes provenientes de todo o mundo. Claro que este material 
estaria igualmente disponível através da Internet e seria traduzido em múltiplos idiomas.  
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