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ALI LAHKO MANJSINA ZM AGA NA VOLITVAH?

"Ah, tak dajte , no! Popoln nesmisel," bo naj brž pomislil bralec, ki se vsaj

malo spozna na zakone aritmetike. Tisti, ki je po leg eksaktnih znanosti vešč

še umetnosti politike , pa bi bil morebiti že nekoliko opreznejši : "Hm, nikdar
se ne ve. Morda pa le ..."

Pa si oglejmo zanimiv model volilnega postopka , v katerem uspe manjši

na zanesljivo premagati večino. Vzemimo , da na volitvah v začetku sodeluje

3k(k E IN) volilcev , ki so porazdeljen i v t rojice (predstavljamo si lahko ,

da takšno porazdel itev narekuje, recimo , reg ijska razdelitev volilcev v deželi).
Volitve naj bodo organizirane v k za pored n ih krogih in pr i tem se naj v vsakem
krogu volitev 'pre bij e naprej predstavnik t iste skup ine v vsaki izmed trojic , ki

ima v tej trojici večinsk i interes (glej ilust ra c ijo ) .

Konkretneje - vzemimo 34 začetnih volilcev , med kater im i modri na

začetku predstavljajo manjšino v primerjavi z belimi. Razmerje moči naj bo

16:65 v korist bel ih, razporeditev enih in drug ih pa takšna , kot jo vid imo na

sliki (beremo jo od spodaj navzgor). Vzemimo, da predstavniki mod rih volijo
zm eraj le modre in predstavniki belih zmeraj le bele . Zd i se , da j e v tem

primeru že na prvi pogled prav vs e jasno . Bel i pač premočno zmagajo in tudi
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v naslednji krog volitev gredo kot izrazita večina. Vendar pa modrim njihova

premetena razporeditev po trojicah omogoča zanesljive in obenem kar najbolj

varčne zmage povsod tam, kjer se sploh pojavijo. To pa ni niti najmanj

zanemarljivo! Njihov delež se je namreč iz približno 20% v prvem krogu že

povzpel na skorajda 30% v drugem krogu (8 jih je med 27-imi) . Kljub temu

pa se še zmeraj zdi, da belim zarad i njihove očitne številčne premoči modri

ne morejo do živega.

Toda uspeh modrih v volitvah je iz kroga v krog vse bolj in bolj oprazen .

ln tako v poslednjem krogu volitev modri, ob najbrž močno zaprepaščenih

pogledih belih, celo odnesejo zmago!

ln kaj je modrim, tem spočetka tako očitnim outsiderjem, omogočilo

njihovo p esenetljivo zmago? Dvoje : večkrožni volilni postopek (v nadaljnem

bomo rekli raje večstopenjske volitve) in hkrati še njihova modra strategija

oziroma optimalna razporeditev v trojicah .

Nadalje je najbrž zanimivo tudi vprašanje - kolikšno je najmanjše število

predstavnikov manjšine, ki v k-stopenjskem volilnem postopku še lahko raču

najo na zmago nad začetno večino? Le so volitve organizirane tako, kakor

kaže naš model (po trojicah), potem nam odgovor na to vprašanje ponudi

nasled nja ugotovitev:

Vseh volilcev v volitvah naj bo 3k(k E lN) . Ce manjšina med njimi šteje
vsaj 2k volilcev, ima še zmeraj možnosti za zmago.

Izrek lahko dokažemo s popolno indukcijo .

Pri k = 1 je veljavnost trditve povsem očitna (saj v tem primeru ma njšina
sploh ni to, za kar jo označuje njeno ime).

Pred postavimo, da izrek velja pri polju bno izbra nem naravnem številu k.
Poglejmo naposled še primer, ko je vseh volilcev 3 k+1, predstavnikov

manjšine med njimi pa vsaj 2k +1. Vseh volilcev je torej trikrat po 3k , pred

stavnikov manjšine pa je vsaj dvakrat po 2k . "Manjšinke" zatem razporedimo

tako, da jih bo med prvimi 3k volilci 2k , med drugimi 3k volilci spet 2k , med

poslednjimi 3k volilci pa naj bodo vsi preostali "manjšinski".

3 k vo lilcev 3 k volilcev 3 k voli lcev

(med nj im i je 2 k (med njim i je 2 k (med njimi je morebiti

"ma njši nsk ih" ) "ma njšinskih") tud i ka kše n "manjšinski")

Po indukcijski predpostavki lahko v prvih dveh skupinah s po 3k volilci

"manjšinskih" zmagajo. Kar pa že pomeni, da lahko zrnagajo tudi med vsemi



3kf1 vdiEci, saj bi irneli v primeru, ko bi jim v prvih dveh skupinah go vsc 
kot po maslu, v podednjem krogu volitev med tremi kar dva svoja. 

lzrck torcj vclja pri polju bnem naravncm JZevilu k. 
Zakljurimo razmislek ob tern nenavadnem volitvenem modclu z naslcd- 

njirn problemom: 
Volitve naj bodo aganizirane tako, da so vofilci razddjeni v desettrice in 

ne v trojice, ka kor smo brali doslej. Sicer pa naj bditve potekajo po enakem 
principu - iz vsake descterice se naj v nadcdnji krog prcbije predstavnik v&ne 
v tej deseterici. 

Kolikifno je potern najrna njze 'eevilo pedstavnikov manfine, ki irnajo ob 
izbiri optimalne strattgijt svojega voblnega nastopa Ie mdnosti za zantsljivo 
zmago, Ee j e  na zaretku vseh votilcer natanko milijon? 

Literatura: Nauka i fizna, 1989, No 9 
Vilko Dornajnko 




