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Violence 
Reduction 
Alliance
Stoke-on-Trent 
and Staffordshire

Pentru mai multe
informații despre Îngerul
cuțit,accesați
visitstoke.co.uk/knifeangel 
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Faptele
#knifeangel 
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 m Îngerul cuțit este făcut 
din 100.000 de cuțite.

1800 de cuțite din în statuie 
au fost furnizate de la cutii
pentru cuțite precedente în 

Stoke-on-Trent și Staffordshire

Stoke-on-Trent va primi cu mândrie 
îngerul cu it în ora pe parcursul lunii 
aprilie 2022.

Îngerul cuțit este o statuie impresionantă de 8 metri
înălțime, alcătuită din 100.000 de cuțite și lame care 
au fost confiscate de forțele de poliție din întreaga 
țară. Sculptura vine în oraș ca parte a unui turneu 
național, alături de o lună de activități de educație și
conștientizare privind infracțiunile cu cuțite și 
predarea acestora.

Istoria îngerului cuțit
Statuia iconică a fost ideea lui Clive Knowles, de la
British Ironwork Centre, și a fost realizată de artistul Alfie
Bradley. Scopul acesteia este de a crește gradul de
conștientizare cu privire la infracțiunile cu cuțite și de a le
oferi oamenilor un loc în care pot preda cuțitele în siguranță.

Ambiția lui Clive a fost de a crea o sculptură de înger 
realizată în întregime din cuțite periculoase recuperate, 
pentru a atrage atenția națiunii și a aduce problema 
infracțiunilor cu cuțite în prim-planul agendei societății. Clive a
contactat și s-a întâlnit cu familii afectate în mod tragic de
infracțiunile cu cuțite și împreună au prezentat viziunea sa la
Home Office, însoțit de mai multe mame. El a cerut permisiunea
de a aduna cuțite de la toate forțele de poliție din Marea 
Britanie, toate cele 43 de comisariate.

Până în prezent, peste 80 de familii au contactat British 
Ironwork Centre în speranța că mesajul lor poate fi inclus pe
sculptură. Pe aripile îngerului se regăsesc mesaje de dragoste 
și comemorare, mesaje nu numai din partea familiilor, ci și a
infractorilor care au văzut că au greșit și care acum luptă
împotriva infracțiunilor cu cuțitul și a violenței, în încercarea 
de a le împiedica să se mai întâmple pe străzile noastre.

34% din totalul infracțiunilor cu
cuțite raportate implicăo victimă

cu vârsta cuprinsă între 18-29 de ani

17% din totalul infracțiunilor cu 
cuțite raportate au suspecți sub 18 

ani și aproximativ 60% dintre 
suspecți sunt sub 29 de ani

Infracțiunile cu cuțite au crescut cu
12% în Stoke-on-Trent în ultimele 12 luni

Infracțiunile cu cuțite au
reprezentat 39% din toate
incidentele violente grave
raportate în Staffordshire
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