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Annotation 

The analysis of political discourse is scarcely new. In the last half of the 

twentieth century, linguistics took enormous strides, largely through the realization 

that language must be seen as an innate part of all human minds.  

This paper rises some of the questions connected with language and politics. 

The first chapter explores some commonly held, and usually negative, perceptions of 

politics and politicians. It looks at the way political discourse uses metaphor, 

metonymy and analogy. It also explores the idea of ‘spin’ and the way all the 

meanings are interrelated.  The first chapter looks at various aspects of political 

rhetoric and speeches and analyses the way politicians answer questions, both in 

parliament and when interviewed in the media. 

The second chapter separates two dimensions of what people do with language 

– interact with one another and exchange mental pictures of the world. 

The third chapter discusses the methods of analyzing political leader’s texts. 

Looking at the language of politics as an occupation is important because it 

helps us to understand how language is used by those who wish to gain power, those 

who wish to exercise power and those who wish to keep power. 
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