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Predgovor

Februarja 2007 je vlada Quebeca ustanovila Posvetovalno komisijo o 
prilagoditvah kulturnim razlikam (PKPKR).1 Ko smo ustanovili komisijo, 
sta vprašanje mesta religije v javni sferi in še posebej vprašanje zahtev 
po prilagoditvah religioznosti burila javno razpravo že skoraj leto dni. 
Ta knjiga je nastala v okviru PKPKR. Oba sva imela čast sodelovati 
v njej: Charles Taylor v vlogi sopredsednika in Jocelyn Maclure kot 
analitik ekspert.

Najina najpomembnejša naloga pri pisanju končnega poročila komisije 
je bila priprava poglavja o laičnosti. Iz njega je nastala pričujoča knjiga. 
Seveda, javno poročilo ni filozofska razprava. Poročilo vladne komisije 
mora biti jasno, dostopno, jedrnato, še posebej pa povsem posvečeno 
razumevanju družbenih in političnih zastavkov, ki jih mora razjasniti, 
in odkritju konkretnih postopkov ukrepanja. Takšno poročilo se mora 
torej neizbežno držati bistvenega in pustiti ob strani neko množico 
vprašanj. Najin prvi cilj tukaj je, da poglobiva teze, zarisane v 7. poglavju 
končnega poročila, in slediva refleksiji v nekaj novih smereh. Vse kaže, 
da so sedanje raziskave v humanistiki in družbenih vedah o laičnosti, 
različnih oblikah religioznega izkustva in ureditvi raznolikosti verovanj 

 1  [»Commission de consultation sur les pratiques d›accommodement reliées aux 
différences culturelles« v izvirniku. Za trenuten vir informacij o pravni ureditvi, ki jih je 
dosegla ta komisija, glej http://www.cdpdj.qc.ca/fr/droits-de-la-personne/droits-pour-
tous/Pages/accommodement_obligation.aspx. Vse prevajalske in uredniške opombe 
so v oglatih oklepajih.]
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