Pressmeddelande, 14 november 2018

Female Legends och Challengermode lanserar e-sportliga
för kvinnor
Nu lanseras en europeisk liga för kvinnor i spelen League of Legends och Counter-Strike:
Global Offensive. Det är gamingplattformen Challengermode och e-sportföreningen
Female Legends som gått ihop och tillsammans arbetat fram ligan Womens Esports
League (WEL) som lanseras tidigt 2019. Målsättningen? Att ligan i framtiden inte ska
behöva finnas.
Tävlingsmiljön för kvinnor inom e-sport är ofta väldigt hård och oförlåtande. Fokus hamnar
ofta på kön istället för deras prestation, och många gånger får de utstå hat och trakasserier.
Målsättningen med ligan är därför att skapa en trygg plats för kvinnor att tävla på, där de kan
tävla utan att fokus ska hamna på deras kön.
– Challengermodes främsta fokus är att göra e-sporten tillgängligt för alla. Vi gör detta
bland annat genom diverse ligasystem, t.ex. nationella ligor, ligor för skolungdomar med
mera. För oss är det en självklarhet att skapa förutsättningar för unga tjejer att spela, socialisera och tävla i en hatfri och jämlik miljö. säger Johan Bengtsson, Head of Sales and
Partnership på Challengermode
Ligan är tänkt att fylla ett tomrum där kvinnor kan tävla och utvecklas tillsammans, utan
att behöva oroa sig över hur de kommer bemötas. Eftersom det inte finns några fysiska
förutsättningar för att män och kvinnor inte kan tävla tillsammans, är målsättningen att ligan i framtiden inte ska behöva finnas. Detta förutsätter att kulturen och jargongen inom
e-sporten utvecklas och blir mer inkluderande och välkomnande, så att alla istället kan delta
i mixade ligor och turneringar.
– Vi jobbar ständigt med att e-sporten ska bli mer inkluderande och jämställd. Precis
som med vårt e-sportcommunity har vi samma målsättning för denna liga, att den
ska avveckla sig själv och i framtiden inte behöva finnas. Vi vill att alla ska kunna tävla
tillsammans på lika villkor, utan påhopp och hat”, säger Olivia Mattsson, turneringsansvarig hos Female Legends
Ligan startar under tidigt 2019, men innan dess kommer två förkval genomföras för placering
i de olika divisionerna. Under den första säsongen ligger prispotten på 50 000kr, men ambitionen är att den ska successivt öka för varje säsong i takt med att ligan växer.
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