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Violence 
Reduction 
Alliance
Stoke-on-Trent 
and Staffordshire

Pre viac informácií o Anjelovi
nožov navštívte
visitstoke.co.uk/knifeangel 
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) Anjel nožov pozostáva zo
100 000 nožov

1800 nožov použitých na
soche, bolo poskytnutých 

z predchádzajúcich amnestií 
na nože v Stoke-on-Trent 

a Staffordshire

Stoke-on-Trent s hrdosťou víta
Anjela nožov v meste počas
celého apríla 2022.

Anjel nožov je 27 stôp (8.23 m) vysoká socha
zložená zo 100 000 nožov a čepelí, ktoré boli
zabavené policajnými zložkami po celej krajine.
Socha prichádza do mesta v rámci celoštátneho
turné spolu s mesiacom vzdelávacích a
osvetových aktivít o trestnom čine spáchanom s
použitím noža ako zbrane a amnestiou na nože.

História Anjela nožov

Ikonická socha bola nápadom Clivea Knowlesa z
Britského železiarskeho centra a vytvoril ju umelec Alfie
Bradley. Jeho cieľom je zvýšiť povedomie o trestnom
čine spáchanom s použitím noža a poskytnúť ľuďom
miesto, kde môžu nože bezpečne odovzdať.

Cliveovou ambíciou bolo vytvoriť sochu anjela kompletne
vyrobenú zo zabavených nebezpečných nožov, upútať
pozornosť krajiny a dostať problematiku trestného činu s
použitím noža do popredia celospoločenskej agendy. Clive sa
kontaktoval a stretol s rodinami, ktoré boli tragicky zasiahnuté
týmto trestným činom a spoločne predstavil svoju víziu
Ministerstvu vnútra v sprievode niekoľkých matiek. Požiadal o
povolenie zozbierať nože od všetkých britských policajných
síl, všetkých 43 policajných útvarov.

Doposiaľ, viac ako 80 rodín kontaktovalo Britské železiarske
centrum v nádeji, že ich odkaz sa stane súčasťou sochy.

Na anjelských krídlach sú posolstvá lásky a spomienok,
posolstvá nielen od rodín, ale aj od páchateľov, ktorí videli, ako
sa zmýlili, a teraz bojujú proti tomuto trestnému činu a násiliu, v
snahe zabrániť tomu, aby sa to dialo na našich uliciach.

34% všetkých nahlásených
trestných činov spáchaných s

použitím noža sa týka obetí vo
veku 18-29 rokov

17% zo všetkých nahlásených
trestných činov spáchaných s

použitím noža boli podozriví do 18
rokov a približne 60 % podozrivých

je mladších ako 29 rokov

Za posledných 12 mesiacov 
trestná činnosť s použitím noža v 
Stoke-on-Trent vzrástla o 12 %.

Trestná činnosť s použitím noža tvorila
39% všetkých závažných násilných

incidentov hlásených v celom
Staffordshire
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