
Gilel Storch Award – ett internationellt pris till Gilel Storch minne
Gilel Storch Award delas ut till personer som genom framstående verksamhet har bidragit 
till att främja demokratiska, universella och humanistiska värderingar.
 Gilel Storch (1902–1983) gjorde hjältemodiga humanitära insatser för att rädda 
människor undan Förintelsen. Han föddes i Lettland, och f lydde efter andra världskrigets 
utbrott till Sverige, där han under krävande omständigheter förhandlade fram djärva 
initiativ som väsentligt bidrog till att rädda judar från Förintelsen. Gilel Storchs insatser 
drevs med mod, engagemang, insikt och hängivelse för medmänniskor. 
 Gilel Storch Award administreras av J! – Föreningen för Judisk Kultur i Sverige.  
Priskommitténs medlemmar är Marcus Storch (ordförande), Lars Dencik, Elisabeth  
Douglas, Gustaf Douglas, Gerald Nagler, Michael Sohlman, Gabriel Urwitz och  
Lizzie Oved Scheja. Prissumman är 250 000 kronor samt en skulptur som designats  
av den svenska konstnären Annie Winblad Jakubowski. 

Gilel Storch Award 2018 
Priskommittén har beslutat att tilldela 2018 års Gilel Storch Award till den tidigare  
presidenten i Förbundsrepubliken Tyskland, Joachim Wilhelm Gauck, för hans sin livs- 
långa, konsekventa och modiga kamp mot förtryck och för demokrati, frihet och mänskliga 
rättigheter.  Joachim Wilhelm Gauck (f. 1940) var president i Tyskland 2012–2017. 
 Den före detta lutherska pastorn kom fram som en anti-kommunistisk civilrättsaktivist  
i Östtyskland. Gaucks aktiviteter och skrifter är inriktade på att försvara frihet och  
mänskliga rättigheter runt om i världen.

Pristagaren kommer till en prisceremoni i Konserthuset, Stockholm den 17 maj, där han 
också ger en föreläsning och deltar i ett seminarium om civilkurage i dagens politik.

J! – Judisk Kultur i Sverige är en oberoende plattform för utbyte och dialog. J!  
arrangerar program som speglar judiskt tänkande och kulturella erfarenheter i deras 
relevans för nutida kultur och samhälle. Med detta som utgångspunkt fokuserar J!  
på de universella aspekterna av den judiska kulturen.

För mer information, skicka gärna ett mejl till: 
gilelstorchaward@gmail.com eller lizzie.scheja@gmail.com


