Коротко про історію взаємовідносин між США та Гавайськими островами
1826 – США визнали Королівство Гавайї суверенною незалежною державою.
1893 – Військово-морський флот США окупував Гавайї під приводом того, що це було в інтересах безпеки Сполучених Штатів, і
міністр Сполучених Штатів підняв американський прапор на Гавайях та проголосив Гавайї протекторатом Сполучених Штатів.
Після цього уряд США "вижив" гавайську королеву Ліліуокалані (читайте офіційний протест королеви на сайті за адресою:
http://www.kanakamaolіpower.org/hіstory.php).
1898 - Сполучені Штати "офіційно" анексували Гавайї, обійшовши такі формальності, як угода про приєднання, яку раніше вони
завжди укладали при приєднанні Луїзіани, Флориди, Техасу й інших територій. За нормами міжнародного права відсутність угоди
про приєднання означає, що приєднана держава не відмовилася від свого суверенітету.
1959 - США організували плебісцит для того, щоб запитати в жителів Гавайїв, чого вони хочуть - зберегти свій статус
протекторату або приєднатися до США як штат. З метою отримання сприятливого для них результату й для власної зручності
вони опустили третє запитання, що є обов'язковим відповідно до Уставу Організації Об'єднаних Націй, а саме: чи хочуть жителі
Гавайїв незалежності. За допомогою додаткових 10 000 голосів американських військовослужбовців, що базуються на Гавайях,
вони одержали більшість голосів за приєднання до США, після чого включили Гавайї до складу США як свій п’ятдесятий штат.
Cього́дні - Гавайї й дотепер залишаються найкрасивішою колонією Американської імперії, і США дотепер утримують у заручниках
Гавайї, що прагнуть здобути незалежність. Але чи надовго...?
Американці щодня заявляють: "Ми - найвеличніша нація у світі!"
Вони навіть вчать своїх школярів говорити у своїй Клятві вірності: "...з волею й справедливістю для всіх!"
А Гавайці на це відповідають: Гавайї - не Америка й ніколи нею не будуть!
----Яке це має відношення до інших націй, що прагнуть незалежності? У них є багато спільного. Досить багато
поневолених народів на землі борються за здобуття незалежності. У них є свої історії, що показують, як окупаційні
сили спотворили або проігнорували міжнародні закони для того, щоб поневолити їх. Громадяни Гавайїв хотіли б
організувати постійну освітню виставку на бунтарському острові Кауаї і продемонструвати їхні історії й прапори
для того, щоб відвідувачі з усього світу могли чомусь навчитися та зробити свої висновки. Цей матеріал,
звичайно ж, також буде доступний і в Інтернеті й буде переведений на багато інших мов.

