
 

PYTANIA DO ROZWAŻENIA: 

Rasa, pochodzenie etniczne i kultura. 

Kostiumy halloweenowe. 

 

Wiele osób lubi Halloween i jest to okazja do przebrania się w zabawne kostiumy. 

Jednak zawsze musimy pamiętać o część tworzenia bezpiecznego środowiska dla dzieci w wieku 

przedszkolnym, wszystkich dzieci w wieku szkolnym, ktōre mōwi o zapobieganiu ubierania dzieci w 

kostiumy nawiązujące do innej rasy, pochodzenia lub kultury. Kultura i rasa nie są kostiumem do 

ubioru. Nie oznacza to, że ludzie nie mogą ubierać się w tradycyjne stroje innej kultury, ale tże innie 

osoby muszą wykazać zrozumienie, że ubrania/kostiumy mogą być związane z religią i/lub mieć 

odpowiednie znaczenie historyczne. Konieczne jest wykazanie zrozumienia, że takie kostiumy są 

mniej odpowiednie niż inne. 

Poniżej znajduje się kilka pytań, o których należy pamiętać podczas przebierania się na Halloween: 

1. Czy kostium jest wybrany przy nie uzwględnianiu: rasiy, pochodzenia lub kultury innych? 

Jeśli tak,czy  kostium najprawdopodobniej nie urazi i sprawi, że osoby wokół będą czuć się nieswojo, 

ponieważ będzie kostium reprezentował rasę, pochodzenie lub kulturę. Jeśli nie można tego ustalić 

bezpośrednio sam kostium, nazwa kostiumu jest często dobrą wskazówką, że jest on oparty na 

stereotypie, który przykłady obejmują: „Hej amigo, gejsza, religia jak muzułmańska czy czarna twarz” 

itp. 

2. Czy Twoje dziecko należy do grupy kulturowej, gdzie kostium ma reprezentować daną grupę? 

Jeśli nie, warto zadać sobie pytanie, co to znaczy „pożyczyć” pochodzenie lub kulturę innych w 

dzsiajeszych czasach. Pamiętaj, że dla wielu osób nie jest to kostium, ale ich tożsamość. 

3. Czy kostium ma być sprytny (śmieszny) i dlaczego ma być zabawny? 

Jeśli tożsamościowy kostium jest uważany jest za zabawny, ponieważ opiera się na stereotypie rasy 

lub pochodzenia innych ludzi, ten kostium jest prawdopodobnie karykaturą lub zniekształceniem i 

jest obraźliwy dla tych ras lub ludzi tego pochodzenia na którym jest zbudowany. 

4. Jak czuliby się ludzie, gdyby dołączyli do grupy osób określonej rasy, pochodzenia lub kultury w 

takim stroju ? 

Jak czuliby się rdzenni Amerykanie, gdyby przyszło do nich dziecko przebrane za „Indianina”? 

Jak zareagują? Czy nosiłabyś/nosiłbyś kostium związany z religią muzułmański? 

Jeżeli tak to te stróje byłby obraźliwy w codziennym życiu, czym taż są obraźliwe podczas Halloween. 

 

https://littlekotoscloset.wixsite.com/mysite/post/updated-no-cultural-appropriation-athalloween-

school-fliers 

 

https://littlekotoscloset.wixsite.com/mysite/post/updated-no-cultural-appropriation-athalloween-school-fliers
https://littlekotoscloset.wixsite.com/mysite/post/updated-no-cultural-appropriation-athalloween-school-fliers

